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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Bază tehnico-

materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Proiect tehnic de 

execuție 

 

CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.3633 din 01 martie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.3634 din 01 martie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții în 

infrastructura locală; 

- avizul nr.1 din 25 februarie 2021 al Comisiei tehnico - economice; 

- contractul de finanțare nr.42944/22.03.2017 

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

- avizul  Comisiei pentru investiții,patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- prevederile art.173 alin.(3) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 

alin.(1), (3)-(5) art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

completările ulterioare; 

- prevederile art.12 din H.G.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al documentațiilor 

tehnico - economice aferente obiectivelor / proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice, cu 

modificările și completările ulterioare;  

 - hotărârea nr.154 din 25 septembrie 2015 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea proiectului 

,,Investments for a safe region: Giurgiu County and Ruse District –ISR” (Investiții pentru o regiune 

sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse)și a cheltuielilor legate de proiect, modificată prin Hotărârea 

nr.134/25.octombrie 2019; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

HOTĂRĂŞTE: 

 Art.1.Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții “Bază tehnico-

materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Proiect tehnic de execuție. 

Art.2.Se aprobă devizul general și indicatorii tehnico-economici ai investiției “Bază tehnico-

materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă” conform anexei care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează: 

             1. Valoarea  totală  a  investiției (inclusiv TVA):                               - 10.267.450,86 lei;   

                      din care C+M (Construcții – Montaj) (inclusiv TVA):              -   7.453.565,00 lei;    

             2. Capacități:         - Suprafața construită propusă este de:                 -    1407,17 mp 

                                            - Suprafața desfasurată propusă este de:              -    1750,37 mp 

                                            - Suprafața utilă propusă este de:                         -    1527,91 mp 

                                            - P.O.T. propus este de:                                        -    37,54% 

                                            - C.U.T. propus este de:                                        -    0,46 

            3. Durata de execuție:                                                                            -   15 luni 

Art.3.Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate și Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, 

pentru ducere la îndeplinire. 

 

PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 

              Dumitru Beianu                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                 Aurelia Brebenel 

 

GIURGIU,16 martie 2021 

Nr.61 

Adoptată cu 17 voturi ”pentru” 0 voturi ”împotrivă și 11 ”abțineri” din totalul de 30 consilieri în funcție. 






