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RECTIFICARE din 05 noiembrie 2021  

referitoare la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.287 din 05 noienbrie 2021 privind 

aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare și modernizare DJ 

611 Roata de Jos - Sadina - Cartojani - limită județ Teleorman, km 3+380 - km 5+000, 1,620km”  și 

a cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” 

 

 

 

 

 1. În cuprinsul anexei nr.1 la Hotărârea nr.287 din 05 noienbrie 2021 a Consiliului Judeţean 

Giurgiu privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare și 

modernizare DJ 611 Roata de Jos - Sadina - Cartojani - limită județ Teleorman, km 3+380 - km 

5+000, 1,620km”  și a cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii „Anghel Saligny” se 

fac următoarele rectificări: 

  - în tabelul referitor la TOTAL GENERAL (cu TVA), în coloana aferentă ,,buget local”, 

în loc de ,,126.461,67” se va citi  ,,126.461,66”  ; 

             - în tabelul referitor la Prețuri fără TVA, în coloana aferentă ,,Cost unitar aferent 

investiției”, în loc de ,,1.755.793,53” se va citi ,, 1.755.793,52 ”;  

 - în tabelul referitor la Prețuri fără TVA, în coloana aferentă ,,Cost unitar aferent 

investiției (EURO)” în loc de ,,354.777,44” se va citi ,,354.777,43”. 

 

2. În cuprinsul anexei nr.2 la Hotărârea nr.287 din 05 noienbrie 2021 a Consiliului Judeţean 

Giurgiu privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii  "Reabilitare și 

modernizare DJ 611 Roata de Jos - Sadina - Cartojani - limită județ Teleorman, km 3+380 - km 

5+000, 1,620km"  și a cererii de finanţare prin Programul naţional de investiţii ”Anghel Saligny” se 

fac următoarele rectificări: 

 - în coloana aferentă ,,Valoarea finanţată de la bugetul local” în loc de ,,126.461,67 lei”se 

va citi  ,,126.461,66 lei”  ; 

             - în coloana aferentă ,,Cost unitar aferent investiției calculate” în loc de ,, 1.755.793,53 

lei” se va citi ,, 1.755.793,52 lei ”.  

 

 

  

  

                                                                                                      Contrasemnează, 

                     PREŞEDINTE,                              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,                                                                      

                   Dumitru BEIANU                                                  Aurelia BREBENEL 


