
F-PG 15.07 

ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului „Construire Spital Județean de Urgenta Giurgiu– Etapa 1 

(oncologie și neurologie)” 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.21505 din 03 noiembrie 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.21507 din 03 noiembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare 

regională; 

-avizul nr.115/07.11.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.163/07.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.84/07.11.2022 al Comisiei pentru sănătate și protecție socială; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), 

art.197 alin.(l), (3)-(5) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările şi completările ulterioare; 

- adresa Ministerului Sănătății, Cabinet ministru nr.18273 din 13.10.2022 privind formularul 

pentru depunerea solicitării de finanțare a obiectivului de investiții aferent Țintei 377, 

Componenta 12 – Sănătate din anexa Deciziei de punere în aplicare a Consiliului din 3 noiembrie 

2021 de aprobare a evaluării Planului de Redresare și Reziliență al României; 

- 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1. Se aprobă depunerea proiectului „Construire Spital Judeţean de Urgenţă Giurgiu – 

Etapa 1 (oncologie și neurologie)”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență, Componenta 12 – Sănătate. 

Art.2. Valoarea totală a proiectului este de 237.804.565,84 lei, inclusiv TVA, din care 

200.250.129,29 lei, fără TVA, la care se adaugă TVA în valoare de 37.554.436,55 lei. 

Art.3. Se aprobă valoarea cofinanțării Judeţului Giurgiu în cuantum de 11.890.228,29 lei, 

respectiv 5 % din valoarea proiectului. 

Art.4. Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării 

proiectului se vor suporta din bugetul propriu al Judeţului Giurgiu. 

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și 

Compartimentului Dezvoltare regională pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință 

publică prin grija secretarului general al județului. 

 

PREŞEDINTE,                       CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Aurelia Brebenel 

 

 

Giurgiu, 08 noiembrie 2022 
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