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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza DALI , aprobarea principalilor 

indicatori tehnico – economici, a devizului general precumși a contribuției județului Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții„Amenajare accesuri la proprietăţi pe 

Strada Principală (DC24), comuna Rasuceni , judeţ Giurgiu”  

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.21515 din 03 noiembrie 2022 al președintelui Consiliului Județean 

Giurgiu; 

- raportul de specialitate nr.21521 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și 

investiții; 

- avizul nr.38/03.11.2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.164/07.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.116/07.11.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.134/30.06.2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Răsuceni , prin Consiliul Local al Comunei 

Răsuceni, în scopul realizării unor lucrări aferente DC 24, privind amenajare de accesuri la 

proprietăţi pe Strada Principală (DC24), Comuna Rasuceni; 

- prevederile Contractului de asociere nr.268/31.10.2022 încheiat între U.A.T. Județul Giurgiu 

prin Consiliul Județean Giurgiu și U.A.T Comuna Rasuceni prin Consiliul Local al Comunei 

Rasuceni; 

- Hotărârea Consiliului Local al Comunei Răsuceni nr.57/12.10.2022 privind aprobarea DALI, a 

devizului general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare 

accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), Comuna Rasuceni , judeţ Giurgiu”; 

-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) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 

modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.35 alin.(1) și art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice 

locale, cu modificările și completările ulterioare; 

-prevederile art.7, art.10 și ale Anexelor nr.4 și nr.7 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. 

 

 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.1 Se aprobă documentația tehnico-economică la faza DALI pentru obiectivul de 

investiții „Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), Comuna Rasuceni, 

judeţ Giurgiu” conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), Comuna Rasuceni, judeţ 

Giurgiu”, la faza DALI, conform anexei nr.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Amenajare accesuri la 

proprietăţi pe Strada Principală (DC24), Comuna Rasuceni, judeţ Giurgiu”, faza DALI, conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.4(1)Se aprobă contribuția Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, pentru 

realizarea obiectivul de investiții „Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), 

Comuna Rasuceni , judeţ Giurgiu” în cuantum de 616.269,55 lei cu TVA. 

                    (2) Suma prevăzută la alin.(1) se va achita din bugetul de venituri și cheltuieli al 

județului Giurgiu, Capitol 84.02. Transporturi, din care surse de finanțare: 71.01 Active fixe.  

Art.5 Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.268/31.10.2022/ 

3510/31.10.2022, conform anexei nr.4 la prezenta hotărâre. 

Art.6 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze actul 

adițional menționat la art. 4 din prezenta hotărâre. 

Art.7 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

exercitării controlului de legalitate, Direcției achiziții publice și investiții, Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija 

secretarului general al județului. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

 

 

 

                           CONTRASEMNEAZĂ, 

             SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                     Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giurgiu, 08 noiembrie 2022 

Nr.293 
Adoptată cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexa nr.1
la Hotărârea nr.293/08.11.2022
a Consiliului Județean Giurgiu

















































































PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



 

 

Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.293/08.11.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

 

Indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții 

„Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), comuna Rasuceni , judeţ 

Giurgiu” 

 

 

1. Valoarea totală a obiectivului de investiții ( inclusiv TVA )      657.919,55 lei  

Din care Construcții – montaj                                                                 500.460,574 lei 

2. Durata estimată de execuție a lucrărilor                                            2 luni 

 

3. Capacități fizice 

- Lungime străzi modernizate                                                          1240 m 

- Suprafaţă străzi modernizate                                                         1793 mp 

- Suprafaţă  accesuri + acostamente                                                1.541 mp 

- Lungime şanţuri pământ                                                                2.480 m 

- Lungime şanţuri pereate                                                                   136 m 

- Podeţe accese la proprietăţi-tub beton/rigolă carosabilă                  295 m 

 

 

 PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 



Anexa nr.3
la Hotărârea nr.293/08.11.2022
a Consiliului Județean Giurgiu

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.4 

la Hotărârea nr.293/08.11.2022 
a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR.1  

la Contractul de asociere nr.268/31.10.2022 / 3510/31.10.2022 

 

 

PĂRŢILE CONTRACTULUI 

 1.1. Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu sediul în municipiul Giurgiu 

Bulevardul Bucureşti, nr.10, judeţul Giurgiu, reprezentat prin preşedinte Dumitru Beianu, 

denumit în continuare Județul 

şi 

1.2. Comuna Răsuceni prin Consiliul Local al Comunei Răsuceni, cu sediul în satul 

Răsuceni, str.Principală nr.12, judeţul Giurgiu, reprezentat prin primar Costel Spălatu, 

denumită în continuare Comuna, 

 

de comun acord, în baza Hotărârii nr.________ din __________ 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu și Hotărârii nr.________ din __________ 2022 a Consiliului Local al Comunei 

Răsuceni, au hotărât modificarea şi completarea contractului de asociere, astfel: 

 

I. Capitolul 2. Obiectul asocierii se completează cu articolele 2.4, 2.5 și 2.6, după 

cum urmează: 

”2.4 Valoarea estimată a Proiectului de investiţii reprezentând  lucrări de amenajare 

a unor accese la proprietăți aferente drumului comunal DC 24, pe strada Principală, în 

localitatea Răsuceni este de 657.919,55lei. 

2.5 Valoarea Documentațieitehnico-economice aferentă Proiectului de investiții: 

studii de teren, documentație de avizare (DALI), realizată de Comuna Răsuceni, conform 

art.3.2 lit.a) din Contract, este de 41.650 lei și este asigurată din bugetul de venituri și 

cheltuieli al Comunei. 

2.6 Valoarea documentaţiilor pentru obţinerea avizelor/acordurilor, verificarea 

tehnică a proiectului, avize/acorduri,  proiectul pentru autorizarea executării lucrărilor de 

construire (PAC), proiectul tehnic (PT), detalii de execuţie (DE), conform art.3.1 din 

Contract, este de 616.269,55lei și este asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al 

Județului.” 

 

II. Celelalte prevederi ale Contractului de asociere rămân nemodificate. 

 

Prezentul act adițional a fost încheiat azi, ____________________, în două 

exemplare, câte unul pentru fiecare parte contractantă. 

 

 

JUDEŢUL GIURGIU                          COMUNA RĂSUCENI 

 prin        prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU   CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RĂSUCENI 

 

 

 

PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 
 


