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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind acordarea unor sprijine financiare  

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere 

- referatul de aprobare nr. 23341 din 05 decembrie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.23347 din 05 decembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și 

contracte; 

- avizul nr.187/06.12.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- adresa nr. 19 din data de 09 noiembrie 2022 a Asociației Partida Romilor Pro Europa; 

- adresa nr. 55 din data de 14 noiembrie 2022 a A.U.Rr-Alianța Pentru Unitatea Rromilor; 

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

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 Legii nr.247/2017 privind instituirea Zilei Minorităților Naționale din România; 

- prevederile art.14 alin.(4) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 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 acordarea unor sprijine financiare pentru organizarea și desfășurarea 

manifestărilor dedicate sărbătoririi Zilei Minorităților din România, după cum urmează: 

1. Asociația Partida Romilor Pro Europa - 5.000,00 lei; 

2. A.U.Rr-Alianța Pentru Unitatea Rromilor – 15.000 lei. 

Art.2. Sumele se suportă din bugetul de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, din 

capitolul 67.02.50 – „Alte servicii în domeniile culturii, recreerii și religiei”, art. 59.11 „Asociații 

și fundații”. 

Art.3. 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.  

 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu                 CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 
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Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


