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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea inițierii negocierilor pentru contractarea unui credit intern în valoare de până la 

9.000.000 lei 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.12583 din 23 iunie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.12589 din 23 iunie 2022 al Serviciului buget-finanțe și contabilitate; 

- avizul nr.90/29.06.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.(f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.191 

alin.(4) lit.d), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

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 inițierea, de către Președintele Consiliului Județean Giurgiu, a negocierilor 

pentru contractarea unui credit intern în valoare de până la 9.000.000 lei. 

Art.2 Contractarea finanțării rambursabile prevăzute la art.1 se face pentru finanţarea 

integrală sau parțială, pre-finanțarea și/sau co-finanțarea obiectivelor de investiţii publice de 

interes judeţean, care sunt specificate în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.  

 

 

 

  PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

        CONTRASEMNEAZĂ, 

        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

    Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu,30 iunie 2022 

Nr.132 
Adoptată cu 19 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.132/30.06.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Credit investiții 

lei 

Perioada de 

gratie si de 

utilizare 

Perioada de 

rambursare 

 

1 

Modernizare DJ 601 

Bolintin Deal - Bolintin 

Vale – Malu Spart, km 

9+500 – 12+500 si 

13+000 – 21+000, 11 km 

1.617.000 lei 07 luni 

53 de luni de la 

expirarea perioadei 

de gratie si de 

tragere 

2 

Modernizare DJ 404, 

limită județ Dâmbovița – 

Drăgăneasca – Florești, 

km 6+600-13+327, 6,727 

km 

3.251.000 lei 07 luni 

53 de luni de la 

expirarea perioadei 

de gratie si de 

tragere 

3 

Reabilitare DJ 401A, 

Palanca – Stoenești, km 

50+000-55+050, 5,050 

km 

4.086.000 lei 07 luni 

53 de luni de la 

expirarea perioadei 

de gratie si de 

tragere 

 TOTAL 8.954.000   

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

      Aurelia Brebenel 


