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PROIECT DE HOTARARE
privind alocarea sumei de 54.000 lei pentru achizifionarea pachetelor,

acordate de Consiliur Jude{ean cu ocazia srrbrtorilor de iarni in anul 2it22

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU,
intrunit in $edin{a extraordinard

Avind in vedere:
- referahrl de aprobare nr.23236 din 29 noiembrie 2022 al pregedintelui;
- raportul de specialitate nr.23?42 din 29 noiembrie 2022 il Serviciului'Buget-finante $i contabilitatc;

;"::Y:,Tl^t: l":::rja19 yl21?01 din 29 noiembrie 202? aI Direcfia patriinoniu, .oo.donu." servicii publice de
rnr€res Juoelean $l admtntstrattvl
- auinl nr l!r?tp!. l!_.J!!l a] lomis1el buget, finante. economie, fonduri europene qi mediu de athceri;- avtntt nr.-X1-/r,L. /.( 2022 al Comisiei pentru s6n6tate $i proteclie sociala
- prevederile art- 173 alin.(3) lit.a), art.l82 alin.(l) qi alin.(4j riportai la an.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.( 1), (3)-(5) $iart.200 din ordonanla de urgente a Guvemului nr.iil2019 privind Codul administrarlv, cu modilicarile qicompletdrile ulterioare;
- prevederile 

-art.l4 alin (4) din Legea nr.27312006 privind finanJele publice locale, cu modificdrile sicompletirile ulterioare;

..^ jl.'"T"i'l art'196 alin.(l) lit.a) din ordonanla de UrSenrd nr.5712019 privind Codul administrariv, cumodifi cdnle 5i complelarile ulterioare,

HoTAnA$rE:

Art'l' Se aprobd alocarea sumei de 54.000 lei pentru achizilionarea pachetelor, acordate de consiliul
Judelean cu ocazia sarbdtorilor de iarnd in anul2022-

Art'2' Suma previzut6 la art.l se va suporta din bugetul de venituri qi cheltuieli al consiliului Judetean,cap'80'02 ,.Ac!iuni generale economice, comerciale qi de muncd", subcap.0i.l0. ,,eri" .rr.rtri"ii i"ntru actiunigenerale economice;i comerciale", ar1.20.30.30. ,,Aite cheltuieli cu bunu.i qi se.vicii,'in funclie'de veniturile
incasate 1a bugetul judefului.

Art'3' Prezenta hotirdre se comunicr Institutiei Prefectului-Judeful Giurgiu in vederea exercitiriicontrolului de legalitate, Serviciului Buget-finante Ei contabilitate, Direcliei patrilioniu, cooJonare serviciipublice de interes jude(ean gi administrativ pentru ducere la indeplinire si se aduce ta cunojtinla puutica prlngrija secretarului general al judelului.

Giurgiu,
Nr.

Adoptati cu _ voturi ,,pentm,,, _ voturi ,,impotrivt, Si ,,abtineri



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
Nr.23236 din 29 noiembne 2022

REFERAT DE APROBAR.E

AvAnd in vedere solicitlrile depuse la sediul instituliei noastre, cu privire la acordarea de pungi
cadou pe perioada sdrbitoriror de iami qi care vor marca inceputur unui nou an, propunem sprc
aprobare Consiliului Judelean suplimentarea cu suma de 54 mii lei din bugetul propriu al Consiliului
Judelean, sumd necesard pentru achizilionarea unui numar de 1500 de pachete cadou.

lindnd cont de cele expuse mai sus, in conformitate cu procedura inilierii proiectelor de
hotirAri, previzutd de art'l82 alin.(2) din ordonanla de Urgenli a Guvernului nr.57 /2019 privind Codul
administrativ, cu modifi cirile ;i completirile ulterioare,

INITIEZ

proiect de hotirare cu urmitorul titlu: ,.PROIECT DE HoTARARE privind alocarea sumei de 54.000
lei pentru achizilionarea pachetelor, acordate de Consiliul Judelean cu ocazia sdrbltorilor de iamd in
anul2022

Prezentul Referat de aprobare qi Proiectul de hotdr.tre se inainteazi Serviciului bugellinanle qi

contabilitate pentru intocmirea Raporn-rlui de specialitate in vederea dezbaterii qi aprobdrii proiectului
de hotlrire de citre Consiliul Judetean_

PRE$ E
Dumitru anu



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU
SERVICIUL BUGET FINANTE $I CONTABILITATE
Nr.23242 din 29 noiembrie 2022

-,,.Q l

RAPORT DE SPECIALITATE
la Proiectul de hotlr6re privind alocarea sumei de 54.000 lei pentru achizilionarea pachetelor,

acordate de Consiliul Judelcan cu ocazia sdrbltorilor de iarnd in arrl.l2022

Prin Hotdrdrea Consiliului Judelean Ciurgiu nr.283 din data de 08 noiernbrie 2022 s- a alocat

suma de 123 mii lei pentru achizilionarea unor pachete cadou cu dulciuri.

Avdnd in vedere numdrul mare de cereri primite ulterior la sediul instituliei noastre. cu privire

la acordarea de pungi cadou, propunem spre aprobare Consiliului Judelean suplimentarea cu suma dc

54 mii lei din bugetul propriu al Consiliului Judefean, suml necesard pentru achizilionarea unui numir

de 1500 de pachete cadou.

Suma se va aloca din bugetul de venituri qi cheltuieli al .iudetului Giurgiu, din capitolul 80.02.

,,Ac{iuni generale economice, comerciale si de nrunci", subcap. 01.30 .,Alte chcltuieli pentru acliuni

generale economice si comerciale", art.20.30.30.,Alte chehuieli cu bunuri si servicii".

Fali de cele de mai sus, am intocmit prezentul Raport de specialitate care, impreund cu proiectul

de Hordrdre;i Referatul de aprobare, va fi inaintat Secretarului Ceneral al Judelului.

$EF SERVtCU.
Cosmin Vlad Ciobanu

CONSII,IER.
Con Carme Dinu

\i



CONSILIUL JIIDETEAN GIURGIU
Direclia palrimoniu, coordonare servicii publice de interes judefean gi administrativ
Nr. ;-f. :.il l.din 29.11.2022

rriJi t*,jj-i,,- ... ... SE. AP OBA
PRES INTE,
Dumi Ianu

REFERAT DE NECESITATE

Prin Hotdrirea Consiliului Judelean Giurgiu nr. 283/08.i 1.2022 a fost
alocata suma de 12i.000 lei pentru achizilionarrea unor pachete -cadou cu dulciuri cu
ocazia sarbatorior de iamd.

Ca urmare au fost achizilionate 3500 pachete-cadou cu dulciuri, insd
pAnd 1a data prezentului au fost depuse solicitdri care insume azd 4454 pachete -cadou.

Avind in vedere cele prezentate este necesar s6 aproba{i suplimentarea
cr-r rur numrr ce 1500 pachete cadou pentru acordarea de pungi cadou pe perioada
si:rhStorilc;: C-e r:rrni, confom tradiliei Sar-bltorilor de Cr6ciun.

Valoarea esrimatA este de suma de aproximativ 54.000 lei (1500 pachete
x 36 lei cu tvr-,bac=54.c00 lei cu tva) pentru asigurarea pachetelor-cadou cu dulciuri
acordate cu oc: zia sdrbitorilor de iami .

Director executiv,
Daniela Buroea



C0NSIl.lUL .IUDETEAN GlLrRGltl
Comisia bugel, finante, e(onomie! fonduri europenc si mediu tle afactri

,.. llt
AVIT,TJL

din 06 decembric 2022

Ardnd in ,"cderc proiecrul tlc hotirire. ret'eratLrl clc aprohare nr.l3li6 din 29 noicmbrie 2012

al pregedintclui, raportul de specialitatc nr.2l24l din 29 noicnbrie 2022 al Sc'rliciului Buget-linanle

5i contabilitatc qi ielelalte documenLe prezentatc. in temciul prcvederilor art.ll5 alin.(l)lit.h) din

Ortlonanla de tirgcnli a (]uvernului nr.-5711019 privind Codul adminisn'ativ. cu modillcdrile fi
conrpletarile ulterioarc. respecliv al prevederikrr all. I 5 alin.( I ) lit.b) d in Regttlamentul tle organiz,rrc

qi lunclionare al consiliului .iudelean.

COMISIA IIUG['I', F'INAN'I'E, E('()1\OMIE, FONDITRt EtIROPENE $I MEDIt'J DE

AFACI.]RI

emitc urmltorul aviz:

Art.l. Se avizeazit larolabil Proiert de hotirArc nr.323 din 29 noiembrie 2022 privind

alpcarea sumei de 54.(100 lci pentru achiz;lionarea pachelclor. acordatc de ( onsiliul .ludcfean cu

lrcazia sdrbdtorilor de iarnd in anul l0ll. lirS arrendamenle.
Art.2. Amendameutele qi otrserva{iile nrenrhrilol comisiei sc rcgiisesc in atrexl care l'ace

parte integrantd din prezentul aviz - nu estc cazul.
Art.3. Prezr.ntul aviz se comunici prin grija sccretarului comisiei, in terure;ttLl fecomandat.

secrelarului gencra I al jtrdelrrlLri.

PRE$EDINTE, SECRETAR,

Nicolae IlnncheElisabeta iha t':t



CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU

Comisir pentru ilnltrtc ti proteclio rocirlt

AVIZUL

o.. f5 ato oc acccmbric 2022

Avind in vcdcrc proiectul de hotlrire, refcratul de aprobare v.23236 din 29 noiembric 2022
al preqedintelui, raponul de specialitate w.23242 dit 29 noiembrie 2022 al Scrviciului Bugct-fifftrlc
Si contabilitate gi cclelaltc documentc pr€zentalc, ^m tcmeiul prcvederilor arr.l25 alin,(l) lit.b) ditr
Orrdonanp de Urgenlt a Guvcrnului nr.57l20l9 privind Codul administrativ, cu modificirile 9i
complctiirile ultaioarc, respectiv al prevederilor an.15 alin.(l) lit-b) din Rcgulamentul de organizarc
gi funclionare al consiliului judelean,

COMISIA PENTRU SANATATE $I PROTECTIE SOCIALA

cmitc urmltorul eviz:

Art l Se avizeazi favorabil Proiect dc hotlrlre nr323 din 29 noicrnbric 2022 priviud
alocarea sumei de 54.fi[ lci pcnmr achizi{ionarca pachetelor, acordate de Consiliul Judeiean cu
ocazia sirbitorilor de iamE 'rn anul 2022, tAfi amendamente.

, Art:2 Amendamentele gi observaliilc membrilor comisiei sc regisesc in anexa catc face parte
integranti din prezenful aviz - nu este cazut,

Art3 Prezcntul aviz sc comunic6 prin gnja sec{etarului comisiei, in termcnul recomandat,
secrctarului general al judclului.

PRE$En SECRETAR.

Andrci-gtcfr n GicrS


