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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „O ALTFEL 

DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” – 2 locuințe protejate și un Centru 

de zi în comuna Malu, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate 

 

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.16108 din 02 decembrie 2020 al preşedintelui, 

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

pentru investiții, urbanism și infrastructură şi Raportul de specialitate nr.16109 din 02 decembrie 

2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții; 

Văzând prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finantele 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.(1) 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 documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții „O 

ALTFEL DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” – 2 locuințe protejate și 

un Centru de zi în comuna Malu, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate, cu următorii 

indicatori tehnico-economici:  

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):  1.934.871,24 lei    

                                          din care Construcţii – Montaj:   1.621.859,41 lei 

2.Capacități: 

-    construirea și dotarea a 2 Locuințe protejate pentru tinerii cu dizabilități proveniți din 

sistem, cu Sc = 149,70 mp și o capacitate de 8 locuri pe locuință protejată; 

- înființarea unui Centru de zi prin construirea, reabilitarea, modernizarea și dotarea 

unei clădiri existente, cu o capacitate de 30 de locuri și Sc = 134,10 mp. 

3.  Durata de execuție a investiției: 10 luni 
  

Art.2. – Direcția achiziții publice și investiții va duce la îndeplinire prevederile prezentei 

hotărâri. 

 

                  PREŞEDINTE,                           

                 Dumitru Beianu 

                                                     CONTRASEMNEAZĂ,  
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