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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind 

aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în 

valoare de 10.600.000 lei 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

În temeiul prevederilor art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 

alin.(1), art.196 alin.(1) lit.a), art.197 alin.(1), (3)-(5) și art.200 din Ordonanța de Urgență a 

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

având în vedere prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.64/2007 privind datoria 

publică, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale cap.IV din Legea 

nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu 

cele ale Hotărârii Guvernului nr.9/2007 privind constituirea, componența şi funcţionarea Comisiei de 

autorizare a împrumuturilor locale, cu modificările şi completările ulterioare; 

ţinând seama de prevederile art.59 și art.61 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică 

legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

luând în considerare prevederile art.9 pct.8 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată 

la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr.199/1997; 

ţinând seama de prevederile art.942 şi următoarele din Codul civil, referitoare la contracte 

sau convenții; 

luând act de: 

a) referatul de aprobare nr.15707 din 04 august 2022 al președintelui; 

b) raportul de specialitate nr.15714 din 04 august 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate; 

c) avizul nr.107/08.08.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

d) Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139/28.06.2021 privind aprobarea contractării unor 

finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei; 

 

HOTĂRĂŞTE: 

Art.I. Se aprobă modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 

iunie 2021 privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 

lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei și înlocuirea cu anexa care face parte integrantă din 

prezenta hotărâre. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 

privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, 

respectiv în valoare de 10.600.000 lei rămân neschimbate. 

Art.III. 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,09 august 2022 

Nr.160 
Adoptă cu 26 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 
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Anexă 

la Hotărârea nr.160/09.08.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Credit investiții 

lei 

Perioada de 

gratie si de 

utilizare 

Perioada de 

rambursare 

 

1 

Well connected nodes 

Giurgiu – Borovo to 

TEN-T transport 

network” – cod e-MS 

ROBG 440 (Modernizare 

DJ 601 Bolintin Vale – 

Malu Spart – DN 61, km 

13+685 – 14+184 si 

22+263 – 29+221, 7450 

km) 

250.000 lei 22.10.2023 

120 de luni de la 

expirarea perioadei 

de grație și de 

tragere 

2 

Improved nodes Giurgiu-

Byala for better 

connection to TEN-T 

infrastucture” cod e-MS 

ROBG 442 (Reabilitare 

DJ 412 A, Adunații 

Copăceni – Dărăști Vlașca 

– Novaci – Popești – 

Mihăilești) 

4.065.000 lei 21.12.2023 

120 de luni de la 

expirarea perioadei 

de grație și de 

tragere 

3 

Invesment for a safe 

region: Giurgiu County 

and Ruse District – ISR” 

cod Smis 135 (Investiții 

pentru o regiune sigură: 

Județul Giurgiu și 

Districtul Ruse) 

300.000 lei 29.01.2023 

120 de luni de la 

expirarea perioadei 

de grație și de 

tragere 

 TOTAL 4.615.000   
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Nr. 

crt. 
Denumire proiect 

Credit „umbrela” 

revolving 

lei 

Perioada de 

utilizare 

Perioada de 

rambursare 

1 

Well connected nodes 

Giurgiu – Borovo to 

TEN-T transport 

network” – cod e-MS 

ROBG 440 (Modernizare 

DJ 601 Bolintin Vale – 

Malu Spart – DN 61, km 

13+685 – 14+184 si 

22+263 – 29+221, 7450 

km) 

4.000.000 lei 22.10.2023 19.08.2024 

2 

Improved nodes Giurgiu-

Byala for better 

connection to TEN-T 

infrastucture” cod e-MS 

ROBG 442 (Reabilitare 

DJ 412 A, Adunații 

Copăceni – Dărăști Vlașca 

– Novaci – Popești – 

Mihăilești) 

3.500.000 lei  21.12.2023 19.08.2024 

3 

Invesment for a safe 

region: Giurgiu County 

and Ruse District – ISR” 

cod Smis 135 (Investiții 

pentru o regiune sigură: 

Județul Giurgiu și 

Districtul Ruse) 

3.100.000 lei 29.01.2023 19.08.2024 

 TOTAL 10.600.000   

 

  

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

  Aurelia Brebenel 

 

 

 


