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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Florești-Stoenești, 

prin Consiliul Local al Comunei Florești-Stoenești în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de
interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021–2022 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU,
întrunit în şedinţă ordinară, 

Având în vedere:  
- referatul de aprobare nr. 18502 din 18 octombrie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr. 18510 din 18 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții; 
- adresa nr.9526 din 22.09.2021 a Comunei Florești-Stoenești; 
- avizul nr.73/21.10.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 
- avizul nr.81/21.10.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 
- avizul nr.9/21.10.2021al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 
- avizul nr.87/21.10.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- prevederile art.173 alin.(5) lit.l) și alin.(7) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a) şi lit.f), 
art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile art.3 lit.a), art.5 lit.b), art.7 şi art.22 teza I din O.G. nr.43/1997 privind privind regimul drumurilor, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 
- prevederile Ordinului nr.289/2.170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice "Normativ privind prevenirea şi 
combaterea înzăpezirii drumurilor publice", indicativ AND 525-2013, cu modificările şi completările ulterioare;
- prevederile O.U.G. nr. 195 din 12 decembrie 2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu 
modificările și completările ulterioare; 
- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările 
ulterioare; 
- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizionala în administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările și 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 asocierea Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu cu Comuna Florești-
Stoenești, prin Consiliul Local al Comunei Florești-Stoenești în scopul prevenirii și combaterii poleiului şi
înzăpezirii pe drumurile de interes județean în sezonul de iarnă 2021 – 2022, prevăzute în anexa nr.1 care face parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contribuția județului Giurgiu, în valoare estimată de 298.812,53 lei cu TVA, va fi asigurată din 
bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, Cap. 84.02.03.01- Drumuri și poduri, articol bugetar 20.02 – Reparații 
curente, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3. (1) Se aprobă contractul-cadru de asociere prevăzut în anexa nr.3 care face parte integrantă din 
prezenta hotărâre. 

(2) Se împuterniceşte domnul Dumitru Beianu, preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, să semneze 
Contractul de Asociere dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Florești-Stoenești. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului - Județul Giurgiu în vederea exercitării 
controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 
Direcției Achiziții publice și investiții, precum și Comunei Florești-Stoenești pentru ducere la îndeplinire şi se aduce 
la cunoştinţă publică prin grija secretarului general al județului. 

PREȘEDINTE,          CONTRASEMNEAZĂ,
Dumitru Beianu     SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Aurelia Brebenel 
 

Giurgiu,27 octombrie 2021 
Nr.262 

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



Anexa nr.1 
la Hotărârea nr.262/27.10.2021 
a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 
Dumitru Beianu 
 

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
Aurelia Brebenel 

 

PRIMARIA FLORESTI STOENEȘTI 
 

 DJ 401A Bolintin 
Deal – Bolintin Vale – 
Găiseni – Cărpenișu – 
limită jud.Dâmbovița 

Km 32+350 – 39+820 7,47 km 

 
Km 45+314 – 61+932 

16,618km 

 DJ404 Drăgăneasca – 
Stoenești – DJ 401A 

Km 6+600 – 14+522 7,922km 

 DJ601E Ulmi – 
Poenari – int.DJ601 

Km 0+000 – 5+679 5,679km 

Total km   37,689 km 



Anexa nr.2

NOTA DE FUNDAMENTARE PRIVIND CHELTUILILE / KM DESZAPEZIRE 2021-2022

DESCRIERE U.M/ CANTITATE PRET UNITAR TOTAL
1 UTILAJE IN ACTIUNE- ORE 33 150 4950
2 SARE TONE 3.4 290 986
3 NISIP TONE 13.6 30 408
4 SOLUTIE ANTIINGHET TONE 0.13 2450 318.5

TOTAL - preț/km 6662.5

Asociat Lungime traseu km
Suma alocată 
fara TVA

Suma alocată 
cu TVA

TOTAL VALOARE ALOCATĂ 251.102.96 298.812.53

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel

la Hotărârea nr.262/27.10.2021

Primăria Florești Stoenești 37.689 251.102.96 298.812.53

a Consiliului Județean Giurgiu
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