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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.263 din 27 octombrie 2021 privind 

aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Bulbucata prin 

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

judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

 

 Având în vedere: 

-  referatul de aprobare nr.20568 din 17 noiembrie 2021 al președintelui;  

- raportul de specialitate nr.20586 din 17 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiţii; 

- avizul nr.124/25.11.2021 al Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.263 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii 

Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Bulbucata, prin Consiliul Local al 

Comunei Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de 

iarnă 2021 – 2022; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(1) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), 

(3)-(5), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare;   

- prevederile art.59 și art. 62 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 

elaborarea actelor normative, republicată, 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.I. Anexa nr.3 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.263 din 27 octombrie 2021 

privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Bulbucata, 

prin Consiliul Local al Comunei Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes 

judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022, se modifică după cum urmează: 

1. Articolul 4 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

_________lei. În funcţie de condiţiile meteo-rutiere aceasta poate fi modificată, valoarea contractului 

fiind actualizată prin încheierea unui act adițional. 

Maximum 30% din valoarea contractului va fi achitată COMUNEI pentru achiziţionarea de 

material antiderapant şi combustibil necesar acţionării utilajelor. Aceasta sumă va fi justificată până la 

31.12.2021 prin facturi. În cazul în care sumele achitate în avans nu vor fi utilizate integral, sumele 

rămase neutilizate se vor returna JUDEŢULUI până la 31.12.2021. 

Valoarea materialelor 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. 

(2) 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 lunare însoţite de 

documente justificative, respectiv şi fără a se limita la: facturi, avize de însoţire a mărfii, prognoze meteo, 

etc.” 

2. Articolul 5 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,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 hotărâre, care face parte integrantă din prezentul contract. 
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 (2) Preţul utilizat în situaţiile de lucrări pentru acţionarea utilajelor va fi conform celor prevăzute 

în anexa nr.2 la hotărâre, care face parte integrantă din prezentul contract, respectiv 150 lei, fără TVA, 

care reprezintă un preţ mediu de actionare estimat, calculat în funcţie de prestaţiile din anul anterior. 

 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.” 

 3. Articolul 7 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

de acţionare prestate cu utilajele din dotare/închiriate și a materialului antiderapant, în condițiile 

prevăzute în prezentul contract.” 

4. Articolul 8 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art.8. 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. 

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.” 

5. Articolul 12 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,Art. 12. COMUNA va prezenta JUDEȚULUI lunar, până la data de 15 a fiecărei luni, pentru 

luna precedentă, situaţia de lucrări însoţiţă de  documente justificative aferente prestării serviciilor pe 

drumul județean. Situaţia de lucrări nu va cuprinde cheltuieli indirecte şi profit. 

 JUDEŢUL are obligaţia de a plăti COMUNEI contravaloarea serviciilor în termen de 30 zile de la 

data emiterii facturii, ulterior verificării şi însuşirii situaţiilor de lucrări.” 

6. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

,,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.” 

7. Articolul 30 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

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

contractului, acestea vor fi predate JUDEŢULUI în termen de 15 zile de la data expirării perioadei pentru 

care s-a încheiat contractul.” 

8. În cuprinsul contractului Compartimentul ,,Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ” se înlocuieşte cu Compartimentul ,,Investiţii”. 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.263 din 27 octombrie 

2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna 

Bulbucata, prin Consiliul Local al Comunei Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile 

de interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022 rămân neschimbate. 

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

exercitării controlului de legalitate, Serviciului Juridic-contencios și contracte, Serviciului Buget, finanțe 

și contabilitate, Direcției Achiziții și investiții publice, precum și Comunei Bulbucata pentru ducere la 

îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al județului. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,             CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

                   Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

GIURGIU,02 decembrie 2021 

Nr.306 

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


