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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente proiectului „Well connected nodes Giurgiu - Borovo 

to TEN-T transport network” („Modernizare DJ601:Bolintin Vale - Malu Spart - DN 61”) Acronim: W 

- TEN  

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.14295 din 13 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.14302 din 13 iulie 2022 al Compartimentului Programe și proiecte europene; 

- adresa nr.8288 din 13 iulie 2022 a BRCT Călărași; 
- avizul nr.102/14.07.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

- avizul nr.73/14.07.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- Ghidul Solicitantului pentru Programul Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 1 „O 

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

completările ulterioare; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.208 din 11 octombrie 2017 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ601 BolintinVale-Malu Spart-DN61, 

km.13+685-14+184 și 22+263-29+221, 7,450 km” 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.217 din 11 octombrie 2017 privind aprobarea proiectului „Well 
connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” („Modernizare DJ601:Bolintin Vale-Malu 

Spart-DN 61”) Acronim: W - TEN și a cheltuililor legate de proiect; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 94 din 28 august 2020 privind aprobarea actualizării Devizului 

general ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr.114/2018 și a principalilor indicatori tehnico-economici 
pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ601 BolintinVale-Malu Spart-DN61, km.13+685-14+184 și 

22+263-29+221, 7,450 km” 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.325 din 27 decembrie 2021 privind aprobarea documentației 
tehnico-economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție 

(D.A.L.I.) și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ601 

BolintinVale-Malu Spart-DN61, km.13+685-14+184 și 22+263-29+221, 7,450 km” 
- prevederile art.173 alin.(1) 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) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi 

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 asigurarea de către Consiliul Județean Giurgiu în calitate de beneficiar lider al 

Proiectului „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network” („Modernizare 
DJ601:Bolintin Vale - Malu Spart - DN 61”) Acronim: W - TEN a finanțării integrale a costurilor neeligibile 

ale proiectului ce corespund activităților efectuate în timpul implementării proiectului în sumă de 

1.926.245,77 euro inclusiv TVA, sumă care poate fi actualizată până la sfârșitul perioadei de implementare a 
proiectului. 

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Compartimentului Programe și proiecte europene din cadrul Direcției Urbanism și 

amenajarea teritoriului, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, Direcției Achiziții publice și investiții 
pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului.  

 

 PREȘEDINTE,        CONTRASEMNEAZĂ, 
Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 
Giurgiu,21 iulie 2022 

Nr.155 
Adoptă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 


