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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru 

obiectivul de investiții „Eficientizare energetică sediu administrativ Consiliul Județean Giurgiu”, în 
faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.18427 din 18 octombrie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.18433 din 18 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții; 
- avizul nr.17 din 15 octombrie 2021 al Comisiei tehnico-economice; 
- avizul nr.77/21.10.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 
afaceri; 
- avizul nr.79/21.10.2021 al Comisiei pentru investiţii, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.65 din 17 iulie 2020 privind aprobarea documentaţiei 
tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Eficientizare energetică sediu administrativ 
Consiliul Județean Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții; 
- Nota justificativă a proiectantului pentru actualizarea devizului general; 
- prevederile art.7 alin.(6) coroborat cu art.10 alin.(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.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 Odonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 
privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările 
și completările ulterioare; 

 
În temeiul art.196 alin. (1) lit.a) din Odonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind 

Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 
 

HOTĂRĂŞTE: 
 

 Art.1 Se aprobă actualizarea Devizului general al obiectivului de investiții „Eficientizare 
energetică sediu administrativ Consiliul Județean Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a 
lucrărilor de intervenții, conform Anexei nr.1 care face parte din prezenta hotărâre. 
 Art.2 Se aprobă actualizarea indicatorilor tehnico-economici al obiectivului de investiții 
„Eficientizare energetică sediu administrativ Consiliul Județean Giurgiu”, conform Anexei nr.2 care 
face parte din prezenta hotărâre. 

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea 
exercitării controlului de legalitate, Direcției Achiziții publice și investiții, pentru ducere la 
îndeplinire și se aduce la cunoștința publică prin grija secretarului general al județului. 
 

PREȘEDINTE, 
Dumitru Beianu 

       CONTRASEMNEAZĂ, 
 SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

Aurelia Brebenel 
Giurgiu, 27 octombrie 2021 
Nr.249 

Adoptată cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexa nr.1
la hotararea nr 249 din 27.10.2021
a Consiliului Județean Giurgiu



   PREȘEDINTE,

Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                 Aurelia Brebenel



 
 

Anexa nr.2 
la Hotărârea nr.249 din 27 octombrie 2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 
 
 
 

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO – ECONOMICI ACTUALIZAȚI  
AI OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII 

 
 

„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV CONSILIUL JUDEȚEAN 
GIURGIU” 

 
 

1.Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):  9.016.844,29 lei    

                                      din care Construcţii – Montaj:  8.073.471,17 lei   

 

            2. Capacităţi: - suprafața desfășurată afectată:      8.165,00 mp; 

     Prețul lei/mp suprafață construită utilă afectată este de INV/Sd): 988,79 lei inclusiv 

T.V.A.  (197,75 euro/mp).  

            Bilanț teritorial 

            Funcțiunea:   Sediu Administrativ C.J. Giurgiu 

            Dimensiuni maxime în plan:           51x19x47 m   

            Regim de înălțime:                   S+P+3E 

            Suprafața construită:             1.633,00 mp     

            Suprafața construită desfășurată:             8.165,00 mp      

            Suprafața utilă totală:              5.250,34 mp 

            P.O.T., C.U.T. - nu se modifica. 

 

     3.  Durata de execuție a lucrărilor de eficientizare energetică: 24 luni. 

 
 

 
 
      PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 
     Dumitru BEIANU      Aurelia BREBENEL 

 


