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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

  

HOTĂRÂRE 

privind darea în folosință gratuită a unui Autogreder achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru 

siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de 

transport TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and 

Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect ROBG-418, către Direcția Județeană de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.5185 din 23 aprilie 2020 al preşedintelui Consiliului 

Judeţean Giurgiu, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul 

Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.5186 din 23 

aprilie 2020 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu; 

Văzând prevederile art.297 alin.(1) lit.d) și art.349 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 privind Codul Administrativ; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(4) lit.b) și al art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.182 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă darea în folosință gratuită a unui Autogreder achiziționat în cadrul proiectului 

”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul 

Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse 

Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), cod proiect ROBG-418, către Direcția 

Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu, 

beneficiar final al proiectului, pe o durată de 10 ani, în vederea realizării reparațiilor periodice și curente 

pe drumurile specifice conectate la rețeaua de transport TEN-T.  

Art.2. Datele de identificare ale Autogrederului menționat la art.1 sunt următoarele: 

    2.1. AUTOGREDER 6x6 model GR2153A  

            An fabricație Autogreder 6x6 – 01.2020 

            Serie Autogreder 6x6 XUG2153AKKDB0002 

Art.3. Se împuterniceşte preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu să semneze contractul de 

comodat prezentat în Anexa I la prezenta hotărâre. 

Art.4. Predarea – primirea Autogrederului se va face conform contractului de comodat încheiat 

între Consiliul Judeţean Giurgiu şi reprezentanții legali ai Direcției Județene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, în termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei. 

Art.5. Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic 

Giurgiu are obligația achitării cheltuielilor de întreținere și reparații a Autogrederului achiziționat prin 

proiect și să îl folosească în scopul realizării reparațiilor periodice și curente pe drumurile specifice 

conectate la rețeaua de transport TEN-T.  

Art.6. Prezenta hotărâre va fi comunicată Compartimentului control intern si managementul 

calității, Direcţiei economice, Direcției logistică, managementul spitalelor si patrimoniu precum și 

Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu. 
 

 

PREŞEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ, 

Marian MINA         SECRETAR  GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

 

Giurgiu,27 aprilie 2020 
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