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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 
                                                                         
                                                                                                  
                                           

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmarea a aplicării prevederilor O.U.G. 
nr.114/2018 şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii 

“Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61,  
km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”  

 
  

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 
         Având în vedere Referatul de aprobare nr. 10859 din 19 august 2020 al preşedintelui 
Consiliului Judeţean Giurgiu, avizul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii şi Raportul de 
specialitate nr. 10860 din 19 august 2020 al Direcţiei achiziţii publice şi investiţii în infrastructura 
locală;  

Văzând prevederile art.44 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu 
modificările şi completările ulterioare, ale art.71 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 
nr.114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-
bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene, cu 
modificările şi completările ulterioare ulterioare și ale Hotărârii nr.41 din 21 mai 2020 a Consiliului 
Județean Giurgiu; 

Ţinând cont de prevederile art.173 alin.(3) lit.f) şi art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă 
a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

În temeiul art. 182 alin. (1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind 
Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, 
 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

   Art. 1. - Se aprobă actualizarea Devizului general ca urmarea a aplicării prevederilor O.U.G. 
nr.114/2018 pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 
61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”, conform Anexei nr.1. 

Art. 2. - Se aprobă actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici ai  obiectivului de 
investiţii “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 
22+263 – 29+221”, 7,450 km” , conform Anexei nr.2. 

Art. 3. - Anexa nr.1 şi Anexa nr.2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art. 4. - Direcţia achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală va duce la îndeplinire 

prevederile prezentei hotărâri.   
 
   
 
  PREŞEDINTE,                           

                 Marian Mina                                CONTRASEMNEAZĂ,        
                                                                   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                                                                                                      
                                                                                             Nina Carmen Crişu  
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