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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de 

asistență socială Giurgiu, inclusiv dotare”, a cheltuielilor legate de proiect, a documentației 

tehnico-economice și a indicatorilor tehnico- economici 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.20502 din 16 noiembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.20507 din 16 noiembrie 2021 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea 

teritoriului - Compartimentul programe și proiecte europene; 

- avizul nr.22 din 16 noiembrie 2021 al Comisiei tehnico-economice a Consiliului Județean 

Giurgiu; 

- avizul nr.84/17.11.2021 al Comisiei buget, finanţe, economice, fonduri europene şi mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.14/17.11.202 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- avizul nr.118/17.11.202 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

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

alin.(3), lit.a) și d), art.197 alin.(l), (3)-(5), art.198 alin.(l)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 

privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; 

- prevederile Ghidului de finanțare din anul 2021 a programului privind creșterea eficienței 

energetice și gestionarea inteligentă a energiei în clădirile publice aprobat prin Ordinul 

nr.2057/2020, cu modificările și completările ulterioare. 

- prevederile anexei nr.5 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.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 proiectul „Reabilitarea și imbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul 

de asistență socială Giurgiu, inclusiv dotare”. 

Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitarea si îmbunătăţirea eficienţei 

energetice la Centrul de asistență socială Giurgiu, inclusiv dotare” în cuantum de 10.445.312,56 

lei (inclusiv TVA) 
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Art.3. Se aprobă contribuția financiară în proiect a Consiliului Județean Giurgiu, în 

cuantum de 529.054,34 lei, inclusiv TVA, reprezentând 10% din valoarea cheltuielilor eligibile. 

Art.4. Se aprobă cheltuielile neeligibile în cuantum de 5.154.769,19 lei, inclusiv TVA. 

Art.5. Se aprobă documentația tehnico-economică pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitarea și îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de asistență socială Giurgiu, 

inclusiv dotare”, cu următorii indicatori tehnico-economici: 

Indicatorii tehnico economici ai proiectului sunt: 

1. Valoarea totală a investiţiei, (inclusiv TVA):   10.445.312,56 lei 

                        din care Construcţii – Montaj:                    8.254.035,13 lei 

2. Indicatori de performanță: 

- reducerea cu 84% a consumului de energie primară; 

- reducerea cu 88% a emisiilor echivalente de CO2; 

- utilizarea surselor regenerabile de energie pentru producerea energiei primare - 

ponderea energiei primare consumate din surse regenerabile de 33,69%. 

3. Durata de execuție: 12 luni. 

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea 

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

Urbanism și amenajarea teritoriului, 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,18 noiembrie 2021 

Nr.295 

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


