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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind reîntregirea creditului în sistem revolving în valoare de 3.500.000 lei pentru proiectul 

„Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, cod e-MS: ROBG-

442  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

  

Având în vedere 

- referatul de aprobare nr.3035 din 15 februarie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.3041 din 15 februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate; 

- avizul nr.21/28.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din data de 28 iunie 2021 privind aprobarea 

contractării unor finanțări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 

10.600.000 lei; 

- prevederile art.173 alin.(3) lit.b), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.b), art.197 

alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile art.62 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(5)-(6) și alin.(10) din Legea nr.273/2006 privind 

finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria publică, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă rambursarea sumei de 3.463.384,86 lei la Patria Bank S.A. pentru 

reîntregirea creditului în sistem revolving în valoare totală de 3.500.000 lei, cu o maturitate de 3 ani, 

pentru proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”, 

Acronim: B-TeN, cod e-MS: ROBG-442. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget - finanțe și contabilitate pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

                    PREŞEDINTE, 

                   Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ 

                                                                               SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                                                                                                    Aurelia Brebenel 
 

Giurgiu,07 martie 2022 

Nr.31 
 

Adoptată cu 29 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi 0 ,,abţineri”. 


