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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

  
 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE 

privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi 

modernizare DJ 601 Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal” și a cererii de finanţare prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” 

 

 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.19481 din 02.11.2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.19496 din 02.11.2021 al Direcției achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.105/04.11. 2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.111/04.11. 2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 
- prevederile art.173 alin.(3) lit.f) și alin.(5) lit.l), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), 

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 şi completările ulterioare; 
- prevederile art.2, art.3, art.4 alin.(1) lit.c) și art.6 alin.1) din O.U.G. nr.95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiții „Anghel Saligny”; 

- prevederile art.4 alin.(3) și art.6 din Anexa 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”, pentru categoriile de investiții 

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

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația 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 devizul general estimativ pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi 
modernizare DJ 601 Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal” prevăzut în anexa nr.1 care face parte integrantă 

din prezenta hotărâre. 

Art.2. Se aprobă Cererea de finanțare prin Programul național de investiții „Anghel Saligny” a 

obiectivului de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 601 Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal” prevăzută 
în anexa nr.2 care face parte integrantă 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 
cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 
PREȘEDINTE, 

              Dumitru Beianu 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                       Aurelia Brebenel 

 

Giurgiu, 05 noiembrie 2021 

Nr.286 

 
Adoptată cu 29 voturi ,,pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi  0 ,,abțineri”. 



 
 

DEVIZ GENERAL 

al obiectivului de investiţie : “Reabilitare şi modernizare DJ 601  

Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal,”” 

Anexa nr.1 

 

 
 

 
Nr. 

crt. 

 
Denumirea capitolelor şi a subcapitolelor 

de cheltuieli 

Valoare ( inclusiv T.V.A. ) 

Valoare 

(fără T.V.A. ) TVA Valoare cu TVA 

LEI LEI LEI 
1 2 3 4 5 

Capitolul 1 

Cheltuieli pentru obţinerea şi amenajarea  terenului 
1.1 Obţinerea terenului 0.00 0.00 0.00 
1.2 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 

1.3 Amenajări pentru protecţia mediului și aducerea la 

starea inițială 0.00 0.00 0.00 

1.4 Cheltuieli pentru relocarea/protecția utilităților 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 
Capitolul 2 

Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare obiectivului 

2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităţilor necesare 

obiectivului 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 
Capitolul 3 

Cheltuieli pentru proiectare şi asistenţă tehnică 
3.1 Studii 0.00 0.00 0.00 

3.2 Documentații-suport și cheltuieli pentru obținerea de 

avize, acorduri și autorizații 0.00 0.00 0.00 

3.3 Expertizare tehnică 0.00 0.00 0.00 

3.4 Certificarea performanței energetice și auditul 

energetic al clădirilor 0.00 0.00 0.00 

3.5 Proiectare 459,155.46 87,239.54 546,395.00 
3.5.1 Temă de proiectare 0.00 0.00 0.00 
3.5.2 Studiu de prefezabilitate 0.00 0.00 0.00 
3.5.3 Studiu de fezabilitate/documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții și deviz general 36,000.00 6,840.00 42,840.00 

3.5.4 Documentațiile tehnice necesare în vederea obținerii 

avizelor/acordurilor/autorizațiilor 0.00 0.00 0.00 

3.5.5 Verificarea tehnică de calitate a D.T.A.C., proiectului tehnic și a 

detaliilor de execuție 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
3.5.6 Proiect tehnic și detalii de execuție 413,155.46 78,499.54 491,655.00 
3.6 Organizarea procedurilor de achiziţie 10,000.00 1,900.00 11,900.00 
3.7 Consultanţă 20,000.00 3,800.00 23,800.00 
3.8 Asistenţă tehnică 137,746.64 26,171.86 163,918.50 

 TOTAL CAPITOL 3 626,902.10 119,111.40 746,013.50 
Capitolul 4 

Cheltuieli pentru investiţia de bază 
4.1 Construcţii şi instalaţii 9,047,398.19 1,719,005.66 10,766,403.85 

4.1.1 Pentru care exista standard de cost 1,249,252.69 237,358.01 1,486,610.70 
4.1.2 Pentru care nu exista standard de cost 7,798,145.50 1,481,647.65 9,279,793.15 

4.2 Montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 0.00 0.00 0.00 

4.2.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
4.2.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

4.3 Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale care 

necesită montaj 0.00 0.00 0.00 

4.3.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
4.3.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

 
4.4 

 

Utilaje, echipamente tehnologice și funcționale care nu 

necesită montaj și echipamente de transport 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

4.4.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
4.4.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
4.5 Dotări 0.00 0.00 0.00 

4.5.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 



 

 
4.5.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
4.6 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 

4.6.1 Pentru care exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 
4.6.2 Pentru care nu exista standard de cost 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 4 9,047,398.19 1,719,005.66 10,766,403.85 
Capitolul 5 

Alte cheltuieli 
5.1 Organizare de şantier 135,710.97 25,785.08 161,496.05 

5.1.1 Lucrări de construcţii și instalații aferente organizării de 

șantier 
 

135,710.97 25,785.08 161,496.05 

5.1.2 Cheltuieli conexe organizării șantierului 0.00 0.00 0.00 

5.2 Comisioane, taxe, cote, costul creditului 101,014.20 0.00 101,014.20 

5.2.1 Comisioanele și dobânzile aferente creditului băncii 

finanțatoare 
 

0.00 0.00 0.00 

5.2.2 Cota aferentă ISC pentru controlul calității lucrărilor de 

construcții 
 

45,915.55 0.00 45,915.55 

 
5.2.3 

Cota aferentă ISC pentru controlul statului în amenajarea 

teritoriului, urbanism și pentru autorizarea lucrărilor de 

construcții 

 
9,183.11 

 
0.00 

 
9,183.11 

5.2.4 Cota aferentă Casei Sociale a Constructorilor - CSC 45,915.55 0.00 45,915.55 

5.2.5 Taxe pentru acorduri, avize conforme și autorizația de 

construire/desființare 
 

0.00 0.00 0.00 

5.3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute 452,369.91 85,950.28 538,320.19 
5.4 Cheltuieli pentru informare și publicitate 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 5 689,095.08 111,735.36 800,830.44 
Capitolul 6 

Cheltuieli pentru probe tehnologice  și teste 
6.1 Pregătirea personalului de exploatare 0.00 0.00 0.00 
6.2 Probe tehnologice și teste 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 

 TOTAL GENERAL 10,363,395.37 1,949,852.42 12,313,247.79 

 
 

Din care C + M (1.2+1.3+1.4+2+4.1+4.2+5.1.1) 
 

9,183,109.16 
 

1,744,790.74 
 

10,927,899.90 
 

 
 

TOTAL GENERAL (cu TVA) din care: 12,313,247.79 
buget de stat 12,070,789.29 

buget local 242,458.50 
 

Preturi fără TVA Cu standard de cost Fara standard de cost 
Valoare CAP. 4 1,249,252.69 7,798,145.50 

Valoare investitie 1,430,963.82 8,932,431.54 
Cost unitar aferent investiției 427,153.38 2,666,397.48 

Cost unitar aferent investiției (EURO) 86,335.47 538,927.45 
 

Data 9/27/2021 
Curs Euro 4.9476 

Valoare de referință standard de cost (locuitor, 3.35 
 

 
 

Beneficiar: 



Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.286 din 05.11.2021 

a Consiliului Județean Giurgiu 

CERERE DE FINANŢARE 

Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny“ 

1. ÎNREGISTRAREA CERERII DE FINANŢARE 

U.A.T.: JUDEŢUL: 
MINISTERUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ŞI 

ADMINISTRAŢIEI 

Număr/data înregistrare: 

(Se completează numărul 

de către U.A.T.) 

(Se completează numărul de înregistrare de la registratura Ministerului Dezvoltării, 

Lucrărilor Publice şi Administraţiei.) 

2. DATELE DE IDENTIFICARE ALE OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

Beneficiar (U.A.T./A.D.I.): U.A.T.JUDEȚUL GIURGIU  

Denumirea obiectivului de 

investiţii: 
 “Reabilitare şi modernizare DJ 601  Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal,” 

Tip proiect: 
- proiect cu o singură categorie de investiţie;X 

 

Categoria de investiţie: c) drumurile publice (modernizare);X 

Tip investiţie: - obiectiv de investiţii nou; X 

Amplasament: DJ 601  Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal,- 3,35 km 

Durata de implementare a 

obiectivului de investiţii 

(luni): 

(perioada exprimată în luni cuprinsă între data aprobării notei conceptuale şi data 

încheierii procesului-verbal privind admiterea recepţiei finale) 

72 luni 

Hotărârea consiliului 

local/judeţean de aprobare/ 

Hotărârea A.D.I. 

(număr/dată) 

…………………..............................................................................…… 

Valoarea totală a 

obiectivului de investiţii: 

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 

12.313.247,79 lei 

Valoarea solicitată de la 

bugetul de stat: 

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 

12.070.789,29 lei 

Valoarea finanţată de la 

bugetul local: 

(Se va prezenta valoarea în lei cu TVA.) 

242.458,50 lei 

Valoare calculată conform 

standardului de cost 

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 

1.430.963,82 lei 

Cost unitar aferent 

investiţiei (calculat) 

(Se va prezenta valoarea în lei fără TVA.) 

427.153,38 lei /km sau locuitor sau locuitor echivalent 

3. REZUMATUL OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII 

c) Pentru drumurile publice: 

- tip drum: drum judeţean/drum comunal/drumuri publice din interiorul localităţilor; centură ocolitoare (tip 

autostradă/tip drum naţional cu 4 benzi/tip drum naţional cu 2 benzi/alt tip) – drum județean cu 2 benzi 

- clasă tehnică: Clasă tehnică IV 

- lungime drum: 3350 metri; 

- lucrări de consolidare:nu 

- lucrări pentru asigurarea accesului la proprietăţi: nu 

- trotuare:da/piste de bicicliști da 

- locurile de parcare, oprire şi staţionare:nu 

- număr poduri, pasaje denivelate, tuneluri, viaducte pe tipuri: nu 0; 



- bretele de acces, noduri rutiere:;nu 

- alte lucrări de artă:nu 

4. DATE DE IDENTIFICARE ALE SOLICITANTULUI 

Adresa poştală a solicitantului (Se va completa adresa poştală a sediului principal.)  

Strada: Bld.București Număr: 10 Cod poştal:080127 

Localitatea:Giurgiu Judeţul:Giurgiu 

Reprezentantul legal al solicitantului: 

Nume şi prenume:Beianu Dunitru 

Funcţie:Președinte 

Număr de telefon fix:0372462644 

Număr de telefon mobil: 

Adresă poştă electronică (obligatoriu):cjg@cjgiurgiu.ro 

Persoana de contact: 

Nume şi prenume: Țone Cristian 

Funcţie:Consilier 

Număr de telefon:0723367074 

Adresă poştă electronică:tehniccjg@gmail.com 

 

Subsemnatul Beianu Dumitru, având funcția de Președinte Consiliul Județean Giurgiu, în calitate de 

reprezentant legal al U.A.T. Județul GIURGIU  prin Consiliul Județean GIURGIU, județul GIURGIU, 

Confirm că obiectivul de investiții pentru care solicit finanțare nu este inclus la finanțare în programele derulate 

din fonduri externe nerambursabile în perioada de programare 2021-2027 sau prin alte programe naționale sau 

comunitare, inclusiv din contracte de împrumut semnate cu instituţii de credit sau instituţii financiare interne 

sau internaționale,  

Confirm că respect prevederile art. 4 alin. (10) din Ordonanța de urgență nr. 95/2021 pentru aprobarea 

Programului Național de Investiţii ''Anghel Saligny'',  

Confirm că informațiile incluse în această cerere şi detaliile prezentate în documentele anexate sunt corecte,  

De asemenea, confirm că la data prezentei, nu am cunoștință de nici un motiv pentru care proiectul ar putea să 

nu se deruleze sau ar putea fi întârziat.  

 

Președinte Consiliul Județean Giurgiu, 

Dumitru BEIANU 

Semnătura …………. 


