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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui sprijin financiar  

pentru Asociația „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
Întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu 
nr.13.850/24.03.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială, înregistrat cu 
nr.3.079/24.03.2022; 
       - referatul Direcţiei de Asistență Socială, înregistrat cu nr.3.073/24.03.2022; 
        - cererea Asociației „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu, înregistrată la Primăria 
municipiului Giurgiu cu nr.13.273/22.03.2022 şi înregistrată la Direcţia de Asistenţă 
Socială cu nr.3.068/24.03.2022; 
       - avizul comisiei buget - finanţe, administrarea domeniului public și privat; 
       - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecție socială; 
        - prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările şi 
completările ulterioare și prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, 
cu modificările şi completările ulterioare. 
        În temeiul art.129, alin.(2), lit.„d” și alin.(7), lit.„b”, art.139, alin.(3), lit.„a” și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ş T E: 

 
         Art.1. Se aprobă acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4.000 lei, Asociației 
„Viața și Speranță 2003” din Giurgiu, în scopul achiziţionării unor pachete cu alimente 
care vor fi distribuite beneficiarilor cu ocazia sărbătorilor pascale. 
         Art.2. Suma prevăzută la art.1 va fi suportată din bugetul local, Cap. 68.02.57 
„Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii”. 
         Art.3. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului municipiului Giurgiu, 
Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu şi Asociației „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu 
pentru ducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 31 martie 2022    
Nr. 118     

Adoptată cu un număr de 20 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
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