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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare 

energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

 

 CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

Având în vedere Referatul de aprobare nr.8907 din 10 iulie 2020 al preşedintelui, avizul 

Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, investiții şi Raportul de specialitate nr.8908 din 10 iulie 2020 al Direcţiei 

achiziții publice și investiții în infrastructura locală; 

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.41 din 21 mai 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 documentaţia tehnico – economică pentru obiectivul de investiţii 

„Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții, conform descrierii din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  

Art.2. - Se aprobă indicatorii tehnico – economici ai investiției „Eficientizare energetică sediu 

administrativ C.J.Giurgiu”, după cum urmează: 

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA): 6.602.132,80 lei 

                                       din care Construcţii – Montaj: 5.815.063,73 lei 

2. Capacităţi: - suprafața desfășurată afectată:     8.165,00 mp; 

  Prețul lei/mp suprafață construită utilă afectată este de INV/Sd): 808,58 lei inclusiv T.V.A. 

(168,10 euro/mp). 

            Bilant teritorial 

            Funcțiunea:   Sediu Administrativ C.J. Giurgiu 

            Dimensiuni maxime in plan:           51x19x47 m 

            Regim de inaltime:                   S+P+3E 

            Suprafata construita:             1.633,00 mp 

            Suprafata construita desfășurata:             8.165,00 mp 

            Suprafata utila totala:              5.250,34 mp 

            P.O.T., C.U.T. - nu se modifica. 

3. Durata de execuție a lucrărilor de eficientizare energetică: 24 luni. 

Art.3. - Direcţia achiziții publice şi investiţii în infrastructura locală va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

    PREŞEDINTE,                            CONTRASEMNEAZĂ, 

                 Marian Mina      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

          Nina Carmen Crișu 

 

 

GIURGIU,17 iulie 2020 

Nr.65 
















