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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr. 6257 din 28 martie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr. 6263 din 28 martie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi 

coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură; 

- avizul nr.45/31.03.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.39/30.03.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Ordinul Prefectului Judeţului Giurgiu nr.131/23.03.2022 privind stabilirea numărului maxim de 

posturi pe unitatea administrativ teritorială - Județul Giurgiu; 

- prevederile art.173 alin.(2) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.191 alin.(2) 

lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.200, art.370 alin.(2) și art.409 alin. (1) și alin. (3) lit. b) din Ordonanța 

de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările 

ulterioare; 

-prevederile art.V din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.130/2021 privind unele măsuri fiscal-

bugetare, prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.1. Se aprobă transformarea funcţiei publice vacante de referent, clasa III, grad profesional 

superior din cadrul Compartimentului Monitorizare contracte din Serviciul Buget-finanţe şi contabilitate 

în consilier, clasa I, grad profesional superior. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului-judeţul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură pentru ducere la îndeplinire şi se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al judeţului. 
 
 

PREŞEDINTE,        CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu                                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                       Aurelia Brebenel 

 

 

 
Giurgiu, 07 aprilie 2022 
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Adoptată cu 31 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri” 


