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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.92 din 23 mai 2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții “Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 ( Km 17+941) – 0,773 Km’’ 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr. 16485 din 17.08.2022 al președintelui; 

-raportul de specialitate nr. 16491 din 17.08.2022 al Direcției Achiziții publice și investiții; 

-avizul nr.114/22.08.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 

-avizul nr.84/22.08.2022 al 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) și art. 200 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.9 alin. (1).lit.e) și lit.g) și alin. (2) din Anexa la Ordinul nr.1.333/21.09.2021 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 

95/2021 pentru aprobarea Programului naţional de investiţii "Anghel Saligny", pentru categoriile de investiţii 

prevăzute la art.4 alin. (1) lit. a)-d) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 95/2021; 

- prevederile art.59-62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 

normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 

 

 În temeiul art. 196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂȘTE: 

Art.I. Anexele nr.1-2 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.92 din 23 mai 2022 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 

DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) – 0,773 Km’’ se modifică și se înlocuiesc cu anexele 

1-2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.II După art.3 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.92 din 23.05.2022 se introduce un 

nou articol, articolul 3^1, cu următorul cuprins : 

,,Art.3^1 Se aprobă finanțarea de la bugetul local al județului Giurgiu a sumei de 134.000,00 lei 

reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local, conform prevederilor art.4 alin.(6) din 

Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului 

nr.95/2021 pentru aprobarea Programului național de investiții „Anghel Saligny”, pentru categoriile de 

investiții prevăzute la art.4 alin.(1), lit.a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.95/2021, aprobate prin 

Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr.1333/2021.” 

Art.III. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.92 din 23 mai 2022 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,, 

Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 (Km 17+941) – 0,773 Km’’ rămân neschimbate. 

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

controlului de legalitate și Direcției Achiziții publice și investiții pentru ducere la îndeplinire și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

CONTRASEMNEAZĂ, 

                                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

 

 

Giurgiu, 23 august 2022 
Nr.193 

Adoptată cu 29 voturi ,,pentru", 0 voturi ,,împotrivă" și 0 ,,abțineri". 
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Anexa nr. 1 

la Hotarârea nr.193 din 23.08.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI 

 

,,MODERNIZARE DJ 505 GOGOSARI, Km 17+168 - 17+932 ( Km 17+941) - 0.773 Km’’ 

 

Indicatorii tehnico – economici ai investiţiei sunt următorii:  

1. Indicatori maximali, respectiv valoarea totală a obiectivului de investitii, 

exprimată in lei, cu TVA și respectiv, fără TVA, din care construcții-montaj 

(C+M), în conformitate cu devizul general 

 Lei (fara TVA) Lei (cu TVA) 

Valoarea totală (INV) 3,307,836.80 3,930,250.16 

Constructii-montaj(C+M): 2,907,002.51 3,459,332.99 

2. Indicatori minimali 

Clasa tehnica IV 
 

Categorie de importanta C – Normala 
 

Lungime drum reabilitat 773 m 

Latime parte carosabila 6,5 m 

Lungime sanțuri betonate/rigola carosabila 1.150 m 

Podete D500 5 buc 

3. Durata de execuție a investiției este de 12 luni. 

 

 

Caracteristicile principale și indicatorii tehnico - economici 

ai obiectivului de investiții conform Anexa nr.2.2c la Ordinul nr. 1.333/21.09.2021 privind aprobarea 

Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului 

nr. 95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții “Anghel Saligny” 
Anexa 2.2 c la normele metodologice 

 Denumirea obiectivului de investiții: 
“ MODERNIZARE DJ 505 GOGOSARI, Km 17+168 - 17+932 ( Km 17+941) - 0.773 Km” 

 Faza (Nota conceptuală/SF/DALI/PT) DALI 
 

Beneficiar (UAT) 
CONSILIUL JUDETEAN GIURGIU  

prin D.J.T.A.D.J.C.T. 
 

Amplasament: 
DJ505 - Intravilan Comuna Gogosari,  

Judetul Giurgiu 
 Valoarea totală a investiției (lei inclusiv TVA) 3,930,250.16 
 din care C+M (lei inclusiv TVA) 3,459,332.99 
 Curs BNR lei/euro din data 27/09/2021 4.9476 
 Valoarea finanțată de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice 

și  
Administrației (cheltuieli eligibile lei, inclusiv TVA)  3,796,250.16 

 Valoare finanțată de UAT Consiliul Judetean Giurgiu (lei, 
inclusiv TVA)  134,000.00 
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DRUMURILE PUBLICE CLASIFICATE ȘI ÎNCADRATE ÎN CONFORMITATE CU PREVEDERILE 
LEGALE ÎN VIGOARE CA DRUMURI JUDEȚENE, DRUMURI DE INTERES LOCAL, RESPECTIV 

DRUMURI COMUNALE ȘI/SAU DRUMURI PUBLICE DIN INTERIORUL LOCALITĂȚILOR, PRECUM 
ȘI VARIANTE OCOLITOARE ALE LOCALITĂȚILOR 

 Indicatori tehnici specifici categoriei de investiții de la art. 4 
alin. 

(1) lit. c) din O.U.G. nr. 95/2021 
U.M. Cantitate 

Valoare 
(lei inclusiv 

TVA) 
 Lungime drum - terasamente m 773 510,362.52 
 Lungime drum - strat fundație m 773 290,618.56 
 Lungime drum - strat de bază m 773 314,836.78 
 Lungime drum - îmbrăcăminte rutieră m 773 674,358.02 
 Lățime parte carosabilă m 6.5 - 
 Șanțuri/rigole m 1,150.00 410,550.00 
 Trotuare m - - 
 Lucrări de consolidare m - - 
 Poduri (număr/lungime totală) buc./m - - 
 Pasaje denivelate, tuneluri, viaducte (număr/lungime totală) buc./m - - 
 Alte capacități :Drumuri laterale  buc 5 343,452.26 
 Alte capacități :Podete la drumuri laterale (număr/lungime 

totală) buc./m  5 / 72 227,052.00 
 Alte capacități :Accese la proprietati buc 49 204,085.00 
 Alte capacități :Separatoare de hidrocarburi buc 2 261,800.00 
 Alte capacități : - - 171,094.71 
   

  
  

 Standard de cost aprobat prin OMDLPA nr. 1321 (euro fara 
TVA) Km   560,000.00 

 
Verificare incadrare in standard de cost 

euro/km 558,482.57 
 Verifica 
 Valoarea totală a investiției în euro, inclusiv TVA, raportată la numărul 

 de beneficiari direcți/km drum (euro, fără TVA)  0.773 794,375.08 
  

 

 

    
 

PREŞEDINTE, 

 

Dumitru Beianu 

                                       SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

     

                                                         Aurelia Brebenel 

 



Anexa nr.2
la Hotărârea nr.193/23.08.2022

a Consiliului Județean Giurgiu











PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia Brebenel

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel
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