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ROMÂNIA 

JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

HOTĂRÂRE 

privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: CASA DE TIP 

FAMILIAL ELENA” 
 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU, 

întrunit în ședință extraordinară 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.8834 din 04 mai 2022 al preşedintelui; 

- raportul de specialitate nr.8850 din 04 mai 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului; 

- avizul nr.67/09.05.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri; 
- avizul nr.48/09.05.2022 al Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură; 

- avizul nr.19/09.05.2022 al Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură; 

- prevederile art.173 alin.(1) lit.f), art.182 alin.(l) și alin.(4) raportat la art.139 alin.(3) lit.a), art.197 alin.(l), 
(3)-(5), art.198 alin.(l)-(2), art.200 din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificarile şi 
completarile ulterioare; 
- Ordinul nr.441 din 24 martie 2022 pentru aprobarea Ghidului specific privind regulile și condițiile 

aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență,  în cadrul 
apelului de proiecte PNNRR/2022/C5/2/B.2.2/1, componenta 5- Valul renovării, axa 2- Schema de granturi 

pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operatiunea B.2: Renovarea energetică moderată 

sau aprofundată a clădirilor publice;  

- prevederile 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 Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

HOTĂRĂŞTE: 

 

Art.1 Se aprobă depunerea proiectului „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: CASA 

DE TIP FAMILIAL ELENA”, pentru finanțarea acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și 
Reziliență, Componenta 5- Valul Renovării, Axa 2- Schema de granturi pentru eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice, Operatiunea B.2- Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor 

publice. 
Art.2 Se aprobă descrierea sumară a investiției propusă a fi realizată prin proiect, conform anexei  

care face parte integranta din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă valoarea totală a cheltuielilor eligibile pentru proiectul „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASA DE TIP FAMILIAL ELENA” în cuantum de 386.628,86 lei inclusiv 
TVA. 

Art.4 Sumele reprezentând cheltuieli neeligibile ce pot apărea pe durata implementării proiectului 

„Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: CASA DE TIP FAMILIAL ELENA”, se vor asigura din 
bugetul local al Consiliului Județean Giurgiu. 

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică Instituției Prefectului-Județul Giurgiu în vederea exercitării 

controlului de legalitate, Serviciului buget-finanțe și contabilitate și Direcției Urbanism și amenajarea 

teritoriului, pentru ducere la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin grija secretarului general al 

județului. 

 

PREȘEDINTE,       CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

               Aurelia Brebenel 

 

 
Giurgiu,11 mai 2022 

Nr.83 
Adoptată cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”. 



ANEXĂ
la Hotărârea nr.83/11.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu







PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel


