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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea 

unor lucrări de reparații la drumurile comunale DC 117 şi DC 118 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în ședință extraordinară, 

 

Având în vedere: 

-referatul de aprobare nr.22663 din 21 noiembrie 2022 al președintelui; 

-raportul de specialitate nr.22665 din 21 noiembrie.2022 al Direcției Achiziții publice și investiții; 

-avizul nr.174/25.11.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

-avizul nr.122/25.11.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.209/20.09.2022, privind aprobarea asocierii Judeţului 

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

Stănești, în scopul realizării unor lucrări la drumurile comunale DC 117 şi DC 118; 

- prevederile art.2.4 din Contractul de asociere nr.279/16.11.2022 încheiat între U.A.T. Județul 

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

Stănești; 

- prevederile art. 173 alin.(1) 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; 

 

 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 contribuția Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu pentru 

realizarea unor lucrări de reparații la drumurile comunale DC117 şi DC118, în cuantum de 

155.000,00 lei cu TVA care se achită din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, 

cap.84.02.03.01 – Drumuri și Poduri, art. 20.02 – Reparații curente.  

 Art.2 Se aprobă Actul adițional nr.1 la Contractul de asociere nr.279/16.11.2022, conform 

anexei la prezenta hotărâre. 

Art.3 Se împuternicește Președintele Consiliului Județean Giurgiu să semneze actul adițional 

menționat la art. 2 din prezenta hotărâre. 

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

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

și contabilitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte și Comunei Stănești 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.303 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



Anexă 

la Hotărârea nr.303/28.11.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

ACT ADIȚIONAL NR.1 

la Contractul de asociere nr.279/6819 din 16.11.2022 

 

 

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 Stănești prin Consiliul Local al Comunei Stănești, cu sediul în satul 

Stănești, Str. Primăriei nr.5, judeţul Giurgiu, reprezentat prin primar Dănuț Petrișor Mitrea, 

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 Stănești, au hotărât modificarea şi completarea Contractului de asociere, astfel: 

I. Capitolul 2. Obiectul asocierii articolul 2.4 se modifică și va avea următoarea 

formulare: 

„2.4 Valoarea estimată a lucrărilor de reparații la drumurile comunale DC 117 și DC 

118 pe teritoriul administrativ al comunei Stănești este de 160.00,00 lei cu TVA.” 

II. Capitolul 3. Drepturile și obligațiile părților se completează cu articolul 3.1 c)  

care va avea următoarea formulare: 

”3.1 c) va asigura suma de 155.000,00 lei cu TVA care se va achita din bugetul de 

venituri și cheltuieli al județului Giurgiu.” 

III. Capitolul 3. Drepturile și obligațiile părților se completează cu articolul 3.2 c)  

care va avea următoarea formulare: 

”3.2 c) va asigura suma de 5.000, 00 lei cu TVA care se va achita din bugetul de 

venituri și cheltuieli al comunei Stănești.” 

 

IV. 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 STĂNEȘTI 

            prin                                                                                 prin 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU              CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI STĂNEȘTI 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE,                                      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru Beianu                                                                  Aurelia Brebenel 

 

 


