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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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.9685 din 28 iulie 2020 al preşedintelui, avizul 

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

amenajarea teritoriului, urbanism, investiții şi Raportul de specialitate nr.9686 din 28 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.(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 indicatorii tehnico – economici prevăzuți în Studiul de fezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – Spitalul 

Județean de Urgență Giurgiu. 

 

Art. 2. -  Finanțarea investiției se va asigura de la bugetul de stat prin Compania Națională 

de Investiții și bugetul local pentru cheltuielile de cofinanțare prin Consiliul Județean Giurgiu. 

 

Art.3. – (1) Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului județului Giurgiu 

   (2) Se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului județului Giurgiu, prin 

afișare la sediul Consiliului Județean Giurgiu. 

 

Art.4. – Se aprobă valoarea obiectivului de investiții de 132.362.431,68  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. 5. –Direcţia achiziții publice şi investiţii în infrastructura locală va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   

 

 

    PREŞEDINTE, 

                 Marian Mina                                   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                 Nina Carmen Crișu 
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