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Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 4500 lei 

 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
         Având în vedere: 
         - expunerea de motive a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrată cu 
nr.28330/27.06.2022; 
         - raportul de specialitate al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu, înregistrat cu 
nr.7230/27.06.2022; 
         - cererea domnului Voinea Decebal din Giurgiu, înregistrată la Primăria 
Municipiului Giurgiu cu nr.26691/16.06.2022 și la Direcţia de Asistenţă Socială cu 
nr.6949/21.06.2022; 
         - avizul comisiei buget – finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
         - avizul comisiei de servicii publice, muncă şi protecţie socială; 
         - prevederile Legii nr.273/2006 privind Finanţele Publice Locale, cu modificările 
şi completările ulterioare  
         - prevederile Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - prevederile Regulamentului de acordare a ajutoarelor de urgență aprobat prin 
Hotărârea Consiliului Local Giurgiu nr.306/30.09.2021. 
        În temeiul art.129, 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 4500 lei, domnului 
Voinea Decebal din Giurgiu, în vederea rezolvării unor probleme grave de sănătate. 
        Art.2. Suma prevăzută la art.1 va fi suportată din bugetul local, Cap. 68.50.00.57 
„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 pentru ducerea la îndeplinire, precum şi  
domnului Voinea Decebal din Giurgiu, pentru luarea la cunoştinţă. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                               SECRETAR GENERAL, 

 
        Dumitrescu Silviu - Andrei                                 Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 30 iunie 2022    
Nr. 226     

Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi 
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