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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.93 din 16 iulie 2019 privind aprobarea 

proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Giurgiu’’, cod SMIS 126122 și a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.21030 din 23 noiembrie 2021 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.21037 din 23 noiembrie 2021 al Direcției urbanism și amenajarea 

teritoriului, Compartimentul Programe și proiecte europene; 

- adresa nr.7022/07.09.2021 a Agenției de Dezvoltare Regională Sud Muntenia; 

- Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 93 din 16 iulie 2019 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu’’, cod SMIS 126122 și a cheltuielilor legate de proiect; 

- avizul nr.96/25.11.2021 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.116/25.11.2021 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.128/25.11.2021 al Comisiei juridică, ordine publică și situații de urgență; 

- 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), art.198 alin.(1)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările şi completările ulterioare;  

-Ordonanța nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare; 

- Ordinul nr.1336/21.09.2021 pentru aprobarea metodologiei in vederea punerii in aplicare a 

O.G. nr.15/2021 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, prin ajustarea preturilor 

aferente materialelor de construcții pentru contractele de achiziție publica finantate prin 

Programul Operational Regional 2014-2020; 

- prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, 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 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.I. Hotărârea Consiliului Județean nr.93 din 16 iulie 2019 privind aprobarea 

proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Giurgiu’’, cod SMIS 126122 și a cheltuielilor legate de proiect, se modifica 

după cum urmează: 

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

„Art.2. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Giurgiu”, în cuantum de 

11.042.161,51 lei (inclusiv TVA), din care valoare totală eligibilă 10.695.225,38 lei şi valoare 

totală neeligibilă de 346.936,13 lei.” 
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2. Articolul 3 se modifică şi va avea următorul cuprins: 

„Art.3. Se aprobă contribuția proprie în proiect a 560.840,62 lei, reprezentând achitarea 

tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului în cuantum de 346.936,13 lei, cât și contribuția de 

2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 213.904,49 lei, reprezentând cofinanțarea 

proiectului Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgență Giurgiu.” 

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

„Art.6. Se împuternicește dl. Dumitru Beianu, presedinte al Consiliului Judetean 

Giurgiu, să semneze toate actele necesare în numele Consiliului Judetean Giurgiu.” 

Art.II. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Județean nr.93 din 16 iulie 2019 

rămân neschimbate; 

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

exercitării controlului de legalitate, Serviciului buget finanțe și contabilitate şi 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,02 decembrie 2021 

Nr.315 

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


