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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a Consiliului Județean 

Giurgiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

“Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” 

– Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.14397 din 4 noiembrie 2020 al preşedintelui, 

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

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, Raportul de specialitate nr.14398 din 4 

noiembrie 2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții și adresa nr.27609 din 3 noiembrie 2020 a 

Companiei Naționale de Investiții; 

Văzând prevederile art. 44 alin (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, 

cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin.(4) din Hotărârea Guvernului nr.907/2016 

privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente 

obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice  și ale Hotărârii nr.111 din 29 

octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu; 

Ținând cont de prevederile art.173 alin.(3) lit.f) și art.178 alin.(2) din Ordonanța de Urgență 

a Guvernului nr. 57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

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

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. - Se aprobă modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a Consiliului 

Județean Giurgiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

“Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2”– Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu”, după cum urmează: 

– Se aprobă valoarea obiectivului de investiții de 130.204.717,51 lei, inclusiv TVA, din care 

Construcţii – Montaj: 58.833.330,36 lei și cofinanțarea de la bugetul Județului Giurgiu de 

657.000,00 lei cu TVA (552.500 lei fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 104.500,00 lei). 

 

Art.2. –Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.73 din 29 iulie 2020 a Consiliului Județean 

Giurgiu rămân neschimbate. 

 

 Art. 3. –Direcţia achiziții publice şi investiţii va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri.   

 

 

PREŞEDINTE, 

          Dumitru Beianu 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Nina Carmen Crișu 
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