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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru aprobarea modificării Art.3 din Hotărârea nr.22 din 19 martie 2018 privind aprobarea asocierii 

dintre județul Giurgiu și Orasul Bolintin Vale in vederea realizării obiectivului de investiții 

„Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile Străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii 

Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraș Bolintin-Vale” 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 

 Având în vedere referatul de aprobare nr.15329 din 18 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul 

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

investiții, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, 

Raportul de specialitate nr.15330 din 18 noiembrie 2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții; 

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

modificările şi completările ulterioare și prevederile Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu;  

 Ținând cont de prevederile art.173 alin.(7) lit.a) 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. - Art. 3 din Hotărârea nr. 22 din 19 martie 2018 se modifică după cum urmează: 

„Art.3. (1) Județul Giurgiu va contribui la asociere cu suma de 2.082.934,31 lei, reprezentând 

cheltuieli aferente proiectării (faza proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic 

de execuţie), dirigenției de șantier, precum si cele aferente execuției lucrărilor. 

  (2) Orașul Bolintin-Vale va contribui la asociere cu studiul de fezabilitate în valoare 

de 42.542,50 lei, inclusiv TVA și cu suma de 139.084,45 lei inclusiv TVA, pentru lucrări de execuție.” 

Art.2. – Contractul de asociere inregistrat la Consiliul Județean Giurgiu sub nr.58 din 21 

martie 2018 și la Primaria Orașului Bolintin Vale sub nr. 3444 din 20 martie 2018, se va modifica in 

mod corespunzător, prin incheiarea unui act adițional. 

 Art.3.- Celelalte prevederi ale Hotărârii nr.22 din 19 martie 2018 și ale contractului de 

asociere mai sus menționat, rămân nemodificate. 

 Art.4. – Direcția achiziții publice și investiții si Direcția juridică și administrație publică vor 

duce la indeplinire prevederile prezentei hotărâri. 

 

 

  PREŞEDINTE, 

Dumitru BEIANU 

 

        CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Nina Carmen CRIȘU 
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