
PPROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local în vederea achiziţionării 

cadourilorde Crăciun ce vor fi oferite salariaţilor din cadrul Direcției 
Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană în beneficiul copiilor  

 
 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 
 Având în vedere: 
         - referarul de aprobare a Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat sub 
nr.52.120/09.11.2021; 
         - raportul de specialitate al Direcției Administrare Active din Proiecte cu 
Finanțare Europeană, înregistrat sub nr.1.816/09.11.2021; 
         - avizul comisiei buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat; 
         - prevederile Legii nr.273/2006 privind finanţele publice, cu modificările şi 
completările ulterioare; 
         - prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
 
          În temeiul art.139, alin.(1), lit.„a” și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de 
Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare, 
 
  

H O T Ă R Ă Ş T E: 
 

         Art.1. Se aprobă alocarea sumei de 500 lei, în vederea achiziţionării cadourilor 
de Crăciun oferite salariaţilor din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu 
Finanțare Europeană în beneficiul copiilor. 
         Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Direcţiei Economice şi 
Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană pentru 
ducerea la îndeplinire. 

 
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                              SECRETAR GENERAL, 

 
            Sîrbu Adelina - Veronica                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 25 noiembrie 2021       
Nr. 416    

Adoptată cu un număr de _____ voturi pentru, _____ voturi împotrivă şi _____ abţineri, 
din totalul de ____ consilieri prezenţi 

 


	CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU
	privind alocarea sumei de 500 lei din bugetul local în vederea achiziţionării cadourilorde Crăciun ce vor fi oferite salariaţilor din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană în beneficiul copiilor
	CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU

