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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin 

Consiliul Local al Comunei Roata de Jos în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes 

judeţean, în perioadele de iarnă 2022 – 2025 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
întrunit în ședință extraordinară, 

 Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.22202 din 15.11.2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.22208 din 15.11.2022 al Direcției Achiziții publice și investiţii; 

- adresa nr. 19665 din 31.10.2022 a Comunei Roata de Jos; 

- avizul nr.171/16.11.2022 al Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri; 

- avizul nr.121/16.11.2022 al Comisiei pentru investiţii, patrimoniu, urbanism şi infrastructură; 

- avizul nr.42/16.11.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri şi agricultură; 

- avizul nr.174/16.11.2022 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- prevederile art.173 alin.(5) lit.l) şi 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) și art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și 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 regimul drumurilor, 

republicată, cu modificările și completările ulterioare; 

- prevederile Ordinului nr.289/2170/2013 pentru aprobarea reglementării tehnice „Normativ privind prevenirea 

şi combaterea înzăpezirii drumurilor publice”, indicativ AND 525-2013,cu modificările și completările 

ulterioare; 

- prevederile O.U.G. nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.35 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi 

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 Roata de 

Jos, prin Consiliul Local al Comunei Roata de Jos, în scopul executării lucrărilor de prevenire şi combatere a 

poleiului şi înzăpezirii pe drumurile de interes judeţean în perioadele de iarnă aferente anilor 2022-2025, 

prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2. Contribuţia Judeţului Giurgiu, în valoare estimată de 279.263,65 lei cu TVA, se asigură din 

bugetul propriu de venituri şi cheltuieli, cap.84.02.03.01 - Drumuri şi poduri, articol bugetar 20.02 - Reparaţii 

curente, cu încadrarea în creditele bugetare alocate cu această destinaţie, 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 Roata de Jos. 

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios şi contracte, Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate, 

Direcţiei Achiziţii publice şi investiţii și Comunei Roata de Jos pentru ducere la îndeplinire și se aduce la 

cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

   PREȘEDINTE, 

  Dumitru Beianu         CONTRASEMNEAZĂ 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

                Aurelia Brebenel 
 

Giurgiu,28 noiembrie 2022 

Nr.302 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexa nr.1 

la Hotărârea nr.302 din 28.11.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

Sectoarele de drum judeţean pe care se va acţiona în perioadele de iarnă  2022-2025 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

Traseul sectorului de drum Poziţia kilometrică Lungimea 

(km) 

1 DJ 601 DN 61 – Roata Mică – Roata de 

Jos – Limită judeţ Teleorman 

22+221 – 49+350 20,129 

2 DJ 611 Roata de Jos  – Sadina – 

Cartojani – Limită judeţ 

Teleorman 

0+000- 6+852   6,852 

 TOTAL   26,981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

la Hotărârea nr.302/28.11.2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

Cheltuielile estimate pentru perioadele de iarnă 2022 -2025 

 

1.Cheltuielile estimate pentru sezonul de iarnă 2022 - 2023:                       lei 

                                                                                                                                              -lei- 

Nr. 

crt. 

Denumire U.M. Canti- 

tate 

Preţ 

unitar, 

fără TVA 

Total, fără 

TVA 

TVA Total, cu 

TVA 

1 Utilaje în acţiune ore 33,00 170,00 5.610,00 1.065,90 6.675,90 

2 Sare tone 3,40 455,00 1.547,00 293,93 1.840,93 

3 Nisip tone 13,60 98,00 1.332,80 253,23 1.586,03 

4 Soluţie antiîngheţ tone 0,13 1.600,00 208,00 39,52 247,52 

 TOTAL cheltuieli pentru 

1km 

   8.697,80 1.652,58 10.350,38 

 TOTAL cheltuieli 

pentru      26,981 km 

   234.675,34 44.588.31 279.263,65 

 Total valoare materiale 

puse la dispoziţie de 

CJG* 

   0 0 0 

 TOTAL GENERAL 

ESTIMAT 

   234.675,34 44.588.31 279.263,65 

 

* materiale aflate în custodia COMUNEI:  

 

Nr. 

crt. 

Denumire U.M. Canti- 

tate 

Preţ 

unitar, 

fără TVA 

Total, fără 

TVA 

TVA Total, cu 

TVA 

        

        

 TOTAL       

 

2. Cheltuielile estimate pentru sezonul de iarnă 2023-2024:         279.263,65        lei  

3. Cheltuielile estimate pentru sezonul de iarnă 2024-2025:         279.263,65        lei  

4. Cheltuielile estimate pentru sezonul de iarnă 2022-2025:    837.790,95        lei  

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.3 

la Hotărârea nr.302/28.11.2022 

                                                                                                         a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

      JUDEȚUL GIURGIU                                                                  COMUNA  ROATA DE JOS 

Nr.________ din ______2022                                                     Nr.________ din _________2022 

 

 

CONTRACT - CADRU DE ASOCIERE 

 

Cap.I. PĂRȚILE CONTRACTANTE 

 

Art.1 Între: 

JUDEȚUL GIURGIU prin CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, cu sediul în municipiul 

Giurgiu, str. Bucureşti nr. 10, tel. 0372462611, 0372462651, cod fiscal 4938042, judeţul 

Giurgiu, reprezentat prin Dumitru Beianu – Preşedinte al Consiliului Județean Giurgiu, având 

cont RO17TREZ24A840301200200X, deschis la Trezoreria mun. Giurgiu, numit în continuare 

JUDEȚUL, pe de o parte  

şi 

COMUNA  ROATA DE JOS prin CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ROATA DE 

JOS, cu sediul în comuna ____________, Sat _____, str. ___________, nr._______, cod de 

identificare fiscală __________, având cont _____________, deschis la Trezoreria __________, 

reprezentat prin ________________ - Primar, numită în continuare COMUNA, pe de altă parte, 

 

 În temeiul Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr. ______ din _______ 2022 și 

Hotărârii Consiliului Local al Comunei Roata de Jos  nr.____ din _____________ 2022, se 

încheie prezentul contract de asociere. 

 

 Cap. II. OBIECTUL CONTRACTULUI 

 

 Art.2 Obiectul asocierii îl constituie executarea lucrărilor de întreținere a drumurilor 

județene prevăzute în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezentul contract în sezoanele de 

iarnă în anii 2022 – 2023, 2023 – 2024 și 2024 - 2025, respectiv:  

a) combaterea lunecuşului, a poleiului şi a înzăpezirii pe drumurile judeţene cu utilaje şi 

materiale adecvate, 

b) asigurarea stocului de material antiderapant (sare, nisip, etc.); 

c) semnalizarea rutieră specifică iernii. 

 

Cap.III. DURATA CONTRACTULUI 

 

Art.3 (1) Durata prezentului contract este de la data semnării și până la data de 30 

aprilie 2025. 

(2) La expirarea duratei, aceasta poate fi prelungită prin act adițional, după aprobarea 

prin hotărâri ale părților. 

(2) Lucrările de întreţinere pe timp de iarnă se vor executa operațional în perioada 15 

noiembrie  – 15 martie a fiecărui sezon de iarnă, interval de timp care va fi adaptat în funcţie 

de condiţiile meteo. 

 



 Cap.IV. CONTRIBUȚIA FINANCIARĂ  

Art.4 (1) Valoarea prezentului contract, estimată la data încheierii asocierii, este de  

                lei  cu TVA, valoare corespunzătoare celor 3 sezoane de iarnă. 

(2) Pentru sezonul de iarnă 2022 – 2023 valoarea  estimată a lucrărilor de întreținere pe timp de 

iarnă este de                         lei 

(3) Pentru fiecare dintre sezoanele de iarnă 2023 – 2024 și 2024 – 2025 valoarea estimată 

a lucrărilor de întreținere pe timp de iarnă va fi ajustată prin aplicarea următoarei formule:     Va 

ctr = Vi ctr X IPC n/IPC ref, unde : 

Va ctr   – reprezintă valoarea actualizată a contractului 

Vi ctr   – reprezintă valoarea iniţială a contractului 

IPCn   – reprezinta Indicele preturilor de consum aplicabil pentru luna încheierii actului 

adiţional  

IPC ref – reprezinta indicele preturilor de consum aplicabil la luna semnării contractului 

initial. 

(4) În funcţie de condiţiile meteo-rutiere, de evoluția prețurilor la materiale și servicii, 

valoarea poate fi modificată, fiind actualizată prin încheierea unui act adițional.  

(5) Maximum 30% din valoarea contractului estimată pentru perioada de iarnă 

corespunzătoare primului sezon va fi achitată COMUNEI în vederea achiziționării de material 

antiderapant şi combustibil necesar acționării utilajelor, în termen de 15 zile de la semnarea 

prezentului contract.  

Pentru celelalte sezoane această sumă va fi achitată până la 01 noiembrie. 

(6) Pentru fiecare sezon de iarnă, suma prevăzută la alineatul precedent va fi justificată 

prin facturi până la 31 decembrie pentru anul în curs și, în cazul în care avansul nu va fi utilizat 

integral, sumele rămase se vor returna JUDEŢULUI până la sfârșitul anului financiar, respectiv 

31 decembrie. 

(7) La finalul fiecărui sezon de iarnă, părțile vor constata printr-un proces verbal  

cantitățile de material antiderapant și combustibil neutilizate, iar în acest caz, acestea vor rămâne 

în custodia Comunei și vor fi utilizate pentru sezonul de iarnă următor.  

 (8) La expirarea duratei contractului sumele cantitățile de material antiderapant și 

combustibil neutilizate vor fi predate Județului, prin proces verbal încheiat până la data de 30 

aprilie 2025. 

(9) Valoarea materialelor și combustibilului achitată în avans va fi dedusă din situaţiile de 

plată prin reţinerea succesivă a unui procent de 30% din sumele datorate până la data expirării 

perioadei pentru care s-a încheiat contractul.  

(10) Diferenţa de 70% din valoarea estimată a contractului va fi achitată eşalonat, după 

prestarea activităţilor, pe bază de factură emisă de către COMUNĂ, pentru situaţii de lucrări 

însoţite de documente justificative, respectiv şi fără a se limita la: facturi, avize de însoţire a 

mărfii, prognoze meteo, etc.” 



Art.5 (1) Preţul utilizat în situaţiile de lucrări pentru materialul antiderapant va fi în 

conformitate cu documentele de achiziţie (sare, nisip, soluţie antiîngheţ) fără a depăşi valorile 

estimate, prevăzute în anexa nr.2 la contract, valori care vor fi actualizate pentru fiecare sezon de 

iarnă, conform formulei precizate la art.4 alin.(3) din contract. 

  (2) Preţul utilizat în situaţiile de lucrări pentru acţionarea utilajelor va fi conform celor 

prevăzute în anexa nr.2 la contract, valori care vor fi actualizate pentru fiecare sezon de iarnă, 

conform formulei precizate la art.4 alin.(3) din contract, care reprezintă un preţ mediu de 

actionare estimat, calculat în funcţie de prestaţiile din anul anterior. 

(3) În cazul în care preţul de acţionare este mai mic decât cel estimat se va deconta la 

preţul de achiziţie, iar în cazul în care preţul este mai mare decât cel estimat, diferenţa de preţ se 

va deconta de către COMUNĂ. 

Art.6 COMUNA asigură prestarea lucrărilor care fac obiectul prezentului contract cu 

utilaje proprii sau, dacă este cazul, închiriate, cu excepția cheltuielilor menționate la art. 4 

alin.(5) care cad în sarcina JUDEȚULUI.  

  

Cap.V. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR 

 

 Art.7 JUDEȚUL va asigura, din bugetul propriu de venituri și cheltuieli, contravaloarea 

orelor de acţionare prestate cu utilajele din dotarea Comunei  sau închiriate de către aceasta și a 

materialului antiderapant, în condițiile prevăzute în prezentul contract. 

Art.8 (1) Personalul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

are obligația de a efectua verificarea prin sondaj a activităților care constituie obiectul asocierii, 

iar în cazul constatării unor neconcordanțe între datele raportate și situația de fapt, își rezervă 

dreptul de a nu-și însuși situațiile de plată aferente activităților care nu au fost prestate. 

(2) JUDEŢUL îşi va însuşi/respinge situaţiile de plată aferente serviciilor prestate în 

termen de 5 zile lucrătoare de la data transmiterii situaţiilor de lucrări însoţite de documentele 

justificative. 

Art.9 JUDEȚUL va asigura, la solicitarea COMUNEI, asistența tehnică de specialitate 

prin personalul de specialitate din cadrul instituției. 

Art.10 COMUNA va asigura dotarea minimă necesară cu utilaje si echipamente pentru a 

asigura buna desfasurare a lucrarilor de deszapezire. 

Art.11 COMUNA va urmări și confirma prestarea activităților de prevenire și combatere 

a înzăpezirii, precum și întreținere curentă (inclusiv, combaterea lunecușului) real prestate. 

 Art.12 (1) COMUNA va prezenta JUDEȚULUI situaţiile de lucrări însoţiţe de  

documente justificative aferente prestării serviciilor pe drumurile județene. Situaţia de lucrări nu 

va cuprinde cheltuieli indirecte şi profit. 

 (2) JUDEŢUL are obligaţia de a plăti COMUNEI contravaloarea serviciilor în termen de 

30 zile de la data primirii facturii, care va fi emisă ulterior verificării şi însuşirii situaţiilor de 

lucrări. 

 Art.13 COMUNA  are următoarele obligații: 

a) să acționeze de îndată pentru înlăturarea zăpezii și combaterea lunecușului de pe 

sectoarele de drum care fac obiectul prezentului contract; 

b) să informeze în scris JUDEȚUL, săptămânal sau de câte ori este nevoie, în ceea ce 

privește modul de acțiune pe sectoarele de drum județean; 

c) să asigure circulația în condiții de siguranță rutieră pe sectoarele de drum care fac 

obiectul prezentului contract, răspunzând pentru eventualele accidente provocate și pentru 

sancțiunile contravenționale aplicate de instituțiile competente conform O.U.G. nr. 195 din 12 

decembrie 2002, republicată, privind circulaţia pe drumurile publice, cu modificările și 



completările ulterioare, ca urmare a nerespectării obligaţiilor asumate potrivit prezentului 

contract; 

d) să ia măsurile de securitate și sănătate în muncă, pe perioada derulării contractului; 

e) să comunice JUDEȚULUI stocul de combustibil și de materiale antiderapante, precum 

și lista utilajelor din dotare sau închiriate ori de câte ori i se solicită. 

 Art.14 (1) Urmărirea prestării serviciilor de deszăpezire și confirmarea acestora, se va 

face de către un responsabil desemnat de COMUNĂ care va confirma prestarea serviciilor de 

deszăpezire în funcție de prestațiile real executate și va informa JUDEȚUL când se  acționează 

pe sectoarele de drum județean, tipul utilajelor cu care se acționează, numărul acestora.   

  

(2) Datele și informațiile referitoare la acțiunile de intervenție pe timpul iernii vor fi 

transmise, săptămânal sau de câte ori este nevoie, la Compartimentul Investiţii din cadrul 

Consiliului Județean Giurgiu la unul din numerele de telefon: 0372/462658, 0372/462657, în 

intervalul orar 8,00-16,30.  

 Art.15 JUDEȚUL și COMUNA au obligația de a asigura permanența la sediul instituției, 

în perioadele cu avertizări meteorologice. 

 Art.16 JUDEȚUL și COMUNA au obligația de a colabora cu reprezentanții altor 

instituții cu atribuții în domeniu (Instituția Prefectului, I.S.U., Inspectoratul de Poliție, 

Jandarmerie,  etc.) 

 

Cap.VI. CLAUZE DE ÎNCETARE, MODIFICARE ŞI REZILIERE 

 Art.17 Prezentul contract de asociere poate înceta în următoarele cazuri: 

a) de drept, prin ajungere la termen; 

b) prin acordul de voință al părților; 

c) pentru neîndeplinirea obiectului contractului. 

 Art.18 Prezentul contract poate fi modificat cu acordul părților, prin încheierea unui act 

adițional, după aprobarea acestuia de către consiliul județean și consiliul local.  

 Art.19 Prezentul contract poate fi reziliat pentru neîndeplinirea sau îndeplinirea 

necorespunzătoare a obligațiilor contractuale, în urma notificării în scris în termen de 15 zile 

înainte, de partea lezată. 

 

Cap.VII. RĂSPUNDERI CONTRACTUALE 

 Art.20 În relațiile cu terții, răspunderea pentru obligațiile desfășurate revine părții care s-

a obligat. 

 Art.21 Pentru nerespectarea clauzelor contractuale în tot sau în parte, sau pentru 

executarea defectuoasă a acestora, răspunderea revine părții în culpă. 

 

Cap.VIII. FORȚA MAJORĂ 

 Art.22 Forța majoră exonerează de răspundere părțile, în cazul neexecutării parțiale sau 

totale a obligațiilor stipulate în prezentul contract. Prin forță majoră se înțelege un eveniment 

independent de voința părților, imprevizibil și insurmontabil, apărut după încheierea contractului 

si care împiedică părțile să execute total sau parțial obligațiile asumate. 

 Art.23 Partea care invocă forța majoră are obligația să aducă la cunoștință celeilalte părți, 

în scris, cel mai târziu în 5 (cinci) zile de la apariție, iar dovada forței majore, împreună cu 

avertizarea asupra efectelor și întinderii posibile a forței majore, se va comunica în maximum 15 

(cincisprezece) zile de la apariție. 

 Art.24 Partea care a invocat forța majoră are obligația să aducă la cunoștința celeilalte 

părți încetarea cauzei de forță majoră, în maximum 15 (cincisprezece) zile de la încetare. 

  



Cap.IX. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR 

 Art.25 Părţile vor acţiona pentru tratarea şi rezolvarea amiabilă a diferendelor apărute pe 

parcursul derulării contractului. 

 Art.26 În cazul în care aceste diferende nu se pot rezolva pe cale amiabilă, litigiile astfel 

create vor fi soluţionate de instanţa competentă. 

 

Cap.X. DISPOZIŢII FINALE 

 Art.27 Orice modificare sau completare adusă contractului se poate face de comun acord 

prin acte aditionale ce vor face parte integrantă din prezentul contract. 

 Art.28 Părtile contractante nu vor putea cesiona drepturile ce le revin în baza prezentului 

contract unei terte persoane. 

Art.29 În cazul neexecutării/executării necorespunzătoare/executării parţiale a lucrărilor 

de întreţinere pe timp de iarnă, asumate prin prezentul acord, suma aferentă se va diminua în 

mod corespunzător cu perioada afectată de aceste neconformităţi. 

Art.30 În cazul în care materialele aprovizionate nu vor fi utilizate până la finalizarea 

contractului, acestea vor fi predate JUDEŢULUI până la data de 30 aprilie a ultimului an de 

contract. 

 Art.31 Toate comunicările care urmează a se efectua între părti, ca urmare a derulării 

contractului vor fi făcute în scris, fax, telefon sau e-mail. 

 

 Art.32 Anexele nr.1 și nr.2 fac parte integrantă din prezentul contract. 

 Art.33 Prezentul contract s-a încheiat în 4 (patru) exemplare, câte două pentru fiecare 

parte contractantă şi produce efecte odată cu semnarea acestuia de către părţi. 

 

 

             JUDEȚUL GIURGIU                                                        COMUNA ROATA DE JOS 

   prin         prin 

                   PREŞEDINTE,                                                                         PRIMAR, 

 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

 Dumitru Beianu 

       SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

         Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.1 

la CONTRACTUL - CADRU DE ASOCIERE 

 

 

 

Sectoarele de drum judeţean pe care se va acţiona în perioadele de iarnă 2022-2025 

 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

drumului 

Traseul sectorului de drum Poziţia kilometrică Lungimea 

(km) 

     

     

     

 TOTAL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexa nr.2 

                                                                               la CONTRACTUL - CADRU DE ASOCIERE 

Cheltuielile estimate pentru perioadele de iarnă iarna 2022-2025 

1. Cheltuielile estimate pentru sezonul  2022-2023:                         

                                                                                                                                               -lei- 

Nr. 

crt. 

Denumire U.M. Canti- 

tate 

Preţ 

unitar, 

fără TVA 

Total, fără 

TVA 

TVA Total, cu 

TVA 

1 Utilaje în acţiune ore 33,00 170,00 5.610,00 1.065,90 6.675,90 

2 Sare tone 3,40 455,00 1.547,00 293,93 1.840,93 

3 Nisip tone 13,60 98,00 1.332,80 253,23 1.586,03 

4 Soluţie antiîngheţ tone 0,13 1.600,00 208,00 39,52 247,52 

 TOTAL cheltuieli pentru 

1km drum judeţean 

   8.697,80 1.652,58 10.350,38 

 TOTAL cheltuieli 

pentru sectoarele de 

drum judeţean (26,981 

km) 

   234.675,34 44.588.31 279.263,65 

 Total valoare materiale 

puse la dispoziţie de 

CJG* 

   0 0 0 

 TOTAL GENERAL 

ESTIMAT 

   234.675,34 44.588.31 279.263,65 

* valoarea materialelor aflate în custodia COMUNEI se scad din TOTAL cheltuieli pentru 

26,981 km:  

2. Cheltuielile estimate pentru sezonul  2023-2024 : TOTAL GENERAL ESTIMAT 279.263,65 

lei 

3. Cheltuielile estimate pentru sezonul  2024-2025 : TOTAL GENERAL ESTIMAT 279.263,65 

lei 

4. Cheltuielile estimate pentru perioadele de iarnă iarna 2022-2025: 1+2+3 837.790,95 lei 
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