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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 
privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție 

(PTH&CS, DE), a principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru 

obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara 
Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman” 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în şedinţă ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.2759 din 10 februarie 2022 al președintelui; 
- raportul de specialitate nr.2765 din 10 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.2/09.02.2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.20/28.02.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 
- avizul nr.10/28.02.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- prevederile art.173 alin.(3) 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) și art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și 
completările ulterioare; 

- prevederile art.44 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și 

completările ulterioare; 

- prevederile art.10 alin.(4), art.12 și cele ale Anexelor nr.7 și nr.10 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. 

 
 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 documentația tehnico-economică în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de 

execuție (PTH&CS, DE) pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – 

Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu – Toporu - Limită județ Teleorman”, conform anexei nr.1 care face 
parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.2 Se aprobă principalii indicatori tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu – Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu – Toporu - Limită 
județ Teleorman” – faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), conform anexei nr.2 

care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul județean DJ 503: 

Giurgiu – Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu - Toporu-Limită județ Teleorman” – faza Proiect tehnic de 
execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), conform anexei nr.3 care face parte integrantă 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 

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

 
PREŞEDINTE, 

Dumitru Beianu 

    CONTRASEMNEAZĂ, 

                                                                                SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                                  Aurelia Brebenel 

 

 
Giurgiu,07 martie 2022 

Nr.45 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri 



Anexa 1
la Hotararea nr.45 din 07.03.2022

a Consiliului Judetean Giurgiu

























































































































































































PREȘEDINTE,

Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDETULUI

Aurelia Brebenel



 

 

ANEXA nr. 2  

la Hotărârea nr.45/07.03.2022 

a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ACTUALIZAȚI 

,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara 

Chiriacu-Toporu-Limită județ Teleorman" 

 

a) VALOAREA INVESTIȚIEI: 

TOTAL: 75.204.281,28 LEI (inclusiv TVA) 

         din care C+M: 65.891.535,91 LEI (inclusiv TVA) 

 

b) DURATA DE EXECUȚIE: 

24 LUNI 

 

c) CAPACITĂȚI: 

Lungime  32,11558 km 

Lățime platformă 7,00 m – 13,00 m 

Parte carosabilă 2 x 3,00 m (3,50 m) = 6,00 m (7,00 m) 

Benzi de încadrare 2 x 0,25 m  

(km 5+407,52 - km 7+757,53; km 8+050,32 - 

km 35+900) 

Acostamente 2 x 0,75 m 

(km 5+407,52 - km 7+757,53; km 8+050,32 - 

km 35+900) 

Lățime piste de cicliști 2 x 1,00 m (km 1+304,10 - km 3+236,00) 

Lățime trotuare 2 x 1,00 m (km 1+304,10 - km 3+236,00) 

Stații de autobuz 8 bucăți 

Pod peste canal irigații 1 bucată 

Podețe tubulare Ø 600 mm, L = 8,00 m, 1 bucată 

Podețe tubulare Ø 600 mm, L = 10,00 m, 4 bucăți 

Podețe tubulare Ø 600 mm, L = 10,60 m, 1 bucată 

Podețe tubulare Ø 600 mm, L = 11,20 m, 1 bucată 

Reparații podețe tubulare Ø 600 mm, L = 10,00 m, 1 bucată 



Podețe tubulare Ø 1000 mm, L = 10,00 m, 5 bucăți 

Podețe tubulare Ø 1000 mm, L = 11,20 m, 1 bucată 

Podețe dalate L = 10,00 m, 2 bucăți 

Reparații podețe dalate L = 10,00 m, 1 bucată 

Șanțuri/rigole de pământ 43.777,00 m 

Șanțuri/rigole pereu de beton 3.379,00 m 

Șanțuri ranforsate din beton armat 700,00 m 

Șanțuri din beton armat perete 

vertical 

47,00 m 

 

 

 

 

                                                                                                 

 PREȘEDINTE,                        
 Dumitru Beianu                                                      

 

 

 SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

 Aurelia Brebenel                                                                                 
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