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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

 

HOTĂRÂRE 

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

de execuție rest de executat, actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum și a 

devizului general actualizat, a devizului rest de executat pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – 

Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – 

Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” 

 

 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

întrunit în ședință ordinară, 

 

Având în vedere: 

- referatul de aprobare nr.8358 din 27 aprilie 2022 al președintelui; 

- raportul de specialitate nr.8365 din 27 aprilie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții; 

- avizul nr.13/26 aprilie 2022 al Comisiei tehnico-economice; 

- avizul nr.54/09.05.2022 al Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri; 

- avizul nr.35/09.05.2022 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.(1)-(2),(4) și (8), 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; 

- prevederile art.9 alin.(1) lit.e) din Anexa la Ordinul nr.1.333 din 22 septembrie 2021 privind 

aprobarea Normele Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Ordonanței de 

urgență a Guvernului nr.95/2021 pentru aprobarea Programului Național de Investiții „Anghel 

Saligny”, pentru categoriile de investiții prevăzute la art.4 alin.(1) lit.a)-d) din Ordonanța de 

urgență a Guvernului nr.95/2021, precum și Anexele nr.2.1 si 2.2.c; 

- prevederile art.7 alin.(13) din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, republicată, 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 rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 

411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – 

Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – 

Clejani (DN 61)”, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. 
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Art.2 Se aprobă caracteristicile principale și indicatori tehnico-economici ai obiectivul de 

investiții „Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – 

Teiuşu – Mironeşti – Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – 

Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” – faza Proiect tehnic de execuție și 

Detalii de execuție (PTH&CS, DE) rest de executat, conform anexei nr.2 care face parte 

integrantă din prezenta hotărâre. 

Art.3 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi 

modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – 

Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – 

Podu Doamnei – Clejani (DN 61)”, conform anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta 

hotărâre. 

Art.3 Se aprobă devizul general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi 

modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – 

Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – 

Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” rest de executat, conform anexei nr.4 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,23 mai 2022  

Nr.91 
 

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



Anexa nr.1
la Hotărârea nr.91/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



























































































































































PREȚEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.2
la Hotărârea nr.91/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

Aurelia Brebenel



Anexa nr.3
la Hotărârea nr.91/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu





PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel



Anexa nr.4
la Hotărârea nr.91/23.05.2022
a Consiliului Județean Giurgiu



PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,
Aurelia Brebenel


