
HOTĂRÂREA NR.1/09.01.2020
                   privind alegerea preşedintelui de şedinţă

Consiliul  Local  al  Comunei  Giurgeni,  judeţul  Ialomița,  întrunit  în  şedinţa
extraordinară din data de 09.01.2020,

În baza prevederilor:
- art.123 alin. (1) şi alin. (4) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019
privind  Codul administrativ, 

- Legii nr.24/2000 privind  normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative cu modificările şi completările ulterioare.
În temeiul prevederilor art.129, art.139 și art.  196 alin.1 lit. a din Ordonanța de

Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind  Codul administrativ 

Consiliul local al comunei Giurgeni adoptă prezenta

      HOTĂRÂRĂȘTE :

Art.1 - Se alege domnul Dumitru Marian, consilier local în funcţia de preşedinte
de şedinţă, pentru o perioada de trei luni respectiv lunile: ianuarie - martie 2020.

Art.2   -  Preşedintele  de şedinţă  ales  în  conformitata  cu  prevederile  art.  1,  va
conduce şedintele de consiliu şi va semna hotărârile. 

Art.3 –  Difuzarea prezentei hotărâri se realizează în condiţiile art.197 alin. (1) ,
(2) şi alin. (4) din Codul administrativ.

                                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                     DUMITRU MARIAN 

                                                                                        CONTRASEMNEAZA,
Adoptata la GIURGENI                                             secretar general  VRÎNCEANU MARCELA
TOTAL CONSILIERI = 9
Consilieri prezenti =  6
Voturi „ pentru”= 5
Impotriva =  
Abtineri =  1



HOTĂRÂREA NR. 2/09.01.2020

privind aprobarea încheierii exercițiului bugetar  al anului 2019

Consiliul  local  al  Comunei  Giurgeni,  judeţul  Ialomița,  întrunit  în ședința  la
data de 09.01.2020,

Luând în discuţie proiectul de hotarâre împreună cu referatul de aprobare ,
inițiat  de dl. Primar  Valere Dinu, raportul compartimentului economic din cadrul
Primăriei,  raportul  comisiei  economice  a  consiliului  local,  precum  și  avizul  de
legalitate dat de secretar,

Având în vedere referatul  nr. 13/07.01.2020

Având  în  vedere   Ordinul  Ministrului  Finanțelor  Publice  3751/2019,  H.G.
nr.34/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Finanțelor Publice
cu modificările și completările ulterioare,

În temeiul art. 196 alin.1 lit. a din O.U.G. nr.57 din 03 iulie 2019 privind Codul
Administrativ,

H O T Ă R Ă Ș T E :

Art.1 Se aprobă încheierea exercițiului bugetar al anului 2019 pentru suma de
10773,87 lei ce reprezintă acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de funcționare
la activitatea de autofinanțate sursa E și pentru suma de 56991 lei suma ce reprezintă
acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare. 

Art.2 Hotărârea va fi comunicată compartimentelor și instituțiilor interesate și
va fi adusă la cunostință publică prin afișare.

     

                                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                       DUMITRU  MARIAN 

                                                                                           CONTRASEMNEAZA,
Adoptata la GIURGENI                                                     secretar general  VRÎNCEANU MARCELA
TOTAL CONSILIERI = 9
Consilieri prezenti =  6
Voturi „ pentru”= 5
Impotriva =  
Abtineri =  1



România
Judeţul Ialomiţa
Consiliul Local al comunei Giurgeni

HOTĂRÂREA NR. 3/09.01.2020
privind finanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării
din bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale cu suma de 8.600 lei

Consiliul local al comunei Giurgeni, judeţul Ialomiţa
Având in vedere :

- prevederile art. 35 alin. (4) din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, 
actualizată;
Examinand:

- referatul de aprobare al primarului;
- raportul compartimentului contabilitate; 
- avizul comisiei de specialitate.

In temeiul art. 90 alin. (1), art. 129 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3) lit. a), art. 
196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență  nr. 57/2019 privind Codul administrativ, 
actualizată,  

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă finanţarea Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Lunca Dunării din 
bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale Giurgeni cu suma de 8.600 lei.

Art. 2. Primarul comunei prin compartimentul contabilitate va duce la îndeplinire 
prezenta hotărâre.

                                                                  PRESEDINTE DE SEDINTA,
                                                                       DUMITRU  MARIAN 

                                                                                                 

                                                                                                  CONTRASEMNEAZA,

Adoptata la GIURGENI                                    secretar general  VRÎNCEANU MARCELA
TOTAL CONSILIERI = 9
Consilieri prezenti =  6
Voturi „ pentru”= 5
Impotriva =  
Abtineri =  1
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