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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Extindere și dotare Secția 

de Boli Infecțioase și Compartiment HIV din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, B-dul 
București, nr.18, municipiul Giurgiu” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 
Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.14559 din 18 iulie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.14565 din 18 iulie 2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții; 
- avizul nr.27 din 13 iulie 2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.103/20.07.2022 al Comisiei buget, finanţe, economice, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.74/20.07.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- Hotărârea nr.23 din 22 martie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea documentației 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli 

infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Studiu de 

fezabilitate; 
- Hotărârea nr. 60 din 16 martie 2021 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli 

infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Giurgiu, în faza Proiect tehnic 
și detalii de execuție 

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

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

modificările şi completările ulterioare; 

-prevederile art.7 și ale Anexei nr.4 din H.G. nr.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; 
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 
completările ulterioare; 
-prevederile art.1 alin.(2) lit.g) coroborat cu art.2 alin.(1) lit.g), art.6 și art.13 din Anexa nr.3 Programul 
Național de Construcții de Interes Public sau Social a O.G. nr.25/2001 privind înființarea Companiei 

Naționale de Investiții "C.N.I." - S.A, 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 Studiul de fezabilitate și principalii indicatori tehnico-economici pentru obiectivul 

de investiţii „Extindere și dotare Secția de Boli Infecțioase și Compartiment HIV din cadrul Spitalului 
Județean de Urgență Giurgiu, B-dul București, nr.18, municipiul Giurgiu”, prevăzuți în anexa care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții pentru ducere la îndeplinire și Serviciului 

Buget-finanțe și contabilitate și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 
PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

  CONTRASEMNEAZĂ, 
          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

       Aurelia Brebenel 

 

 
Giurgiu,21 iulie 2022 

Nr.157 
Adoptă cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.157/21.07.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI  

AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 
 

 

„Extindere și dotare Secția de Boli Infecțioase și Compartiment HIV din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu, B-dul București, nr.18, municipiul Giurgiu” 

 

Regim de înălțime = P + 2E 

Suprafață construită propusă   =   452,60 mp  

Suprafață desfășurată propusă = 1402,60 mp 

 

 

 Lei inclusiv TVA/Euro 

Valoarea totală a investiției 28.072.504,08 5.674.193,33 

                                 din care C + M 12.445.365,79 2.515.536,60 

Valoare finanțată prin Subprogram („C.N.I.”) 27.225.643,86 5.503.020,55 

                                 din care C + M 12.006.700,39 2.426.870,76 

Valoare finanțată prin U.A.T. - C.J.  Giurgiu 

(cheltuieli pentru servicii și lucrări finanțate de 

UAT Consiliul Județean Giurgiu) 

846.860,22 171.172,78 

din care C+M 438.665,40 88.665,85 

(la cursul BNR din 19.05.2022, de 1 euro = 4,9474 lei) 

 

 

 

           PREȘEDINTE, 

        Dumitru Beianu 

 

 

                                                                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                                                                                                Aurelia Brebenel 

 

 


