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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU 

ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU" şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

  

Având în vedere:  

- referatul de aprobare nr.110 din 05 ianuarie 2021 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.111 din 05 ianuarie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională; 

- notificarea ADR SUD MUNTENIA nr.23794 din 22.12.2020 privind etapa de precontractare; 

- avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență;  

- prevederile art.173 alin.(1) lit.b), alin.(3) lit.f) art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(3) lit.(d), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

- Ghidul Solicitantului pentru Programului Operațional Regional 2014-2020, Axa prioritară 3 – 

Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – 

Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din 

surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul 

locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice, Apelul POR 776/3/1; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 

ulterioare, art.44 alin.(1). 

 

 În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

HOTĂRĂȘTE: 

 

Art.1. Se aprobă proiectul „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU 

ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”, cod SMIS 139123, în cadrul Programului Operațional 

Regional 2014-2020; Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute 

de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente 

a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în 

clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea B – clădiri publice; Apelul POR/776/3/1. 

 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU 

ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU” în cuantum de 6.602.132,80 lei (inclusiv TVA). 

 

Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a Consiliului județean Giurgiu, reprezentând 

achitarea cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât și contribuția de 2% din valoarea eligibilă a 

proiectului, în cuantum de 132.042,65 lei (inclusiv TVA), reprezentând cofinanțarea proiectului 

„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”. 
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Art.4. Sumele reprezentând cheltuielile conexe ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”, în 

condiții optime, se vor asigura de Consiliul Județean Giurgiu. 

 

Art.5. Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în 

condițiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale. 

 

Art.6. Se asigură disponibilitatea reprezentanților din echipa de implementare a 

proiectului pe întreaga perioadă de implementare a proiectului. 

 

Art.7. Se asigură disponibilitatea tuturor celorlalte resurse planificate a fi utilizate pentru 

implementarea proiectului. 

 

Art.8. Se împuternicește domnul Dumitru Beianu, președintele Consiliului Județean 

Giurgiu să semneze toate actele necesare și contractul de finanțare. 

 

Art.9. Obligațiile asumate conform art.2, art.3 și art.4 vor fi incluse în bugetul propriu de 

venituri şi cheltuieli al Județului Giurgiu prin rectificarea acestuia după aprobarea finanțării 

nerambursabile şi semnarea contractului de finanțare din instrumente structurale. 

 

Art.10. Prezenta hotărâre va fi înaintată Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției economice şi Compartimentului dezvoltare 

regională pentru ducere la îndeplinire care o va aduce la cunoștință publică prin afișare la sediu 

și publicare pe site-ul instituției. 

 

 

 

 

 

                     PREŞEDINTE,                                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

                                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                   Dumitru BEIANU                             Aurelia BREBENEL 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,08 ianuarie 2021 

Nr.3 

 

 

 
Adoptată cu 30 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri” din totalul de 30 consilieri în funcție. 


