
PROIECT             ROMÂNIA             AVIZAT:                 
 

 
Judeţul GIURGIU 

CONSILIUL  LOCAL  AL  MUNICIPIULUI  GIURGIU 
 
 
 

H O T Ă R Â R E 
privind aprobarea Devizului General actualizat și a documentatiei tehnico - 

economice - faza PT, pentru obiectivul de investiții „Construirea/modernizarea/ 
renovarea unui Centru Comunitar Integrat” (CCI) 

 
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

întrunit în sedință ordinară, 
 
        Având în vedere: 
        - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat la 
nr.18.022/18.04.2022; 
        - raportul de specialitate al Direcției Programe Europene, înregistrat la 
nr.18.191/19.04.2022; 
        - avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat; 
        - prevederile art.44 al Legii nr.273/2006 privind Finanțele Publice Locale, cu 
modificările și completările ulterioare, prevederile art.7, alin.(6) din Hotărârea 
Guvernului nr.907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul cadru al 
documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții 
finanțate din fonduri publice, prevederile Programului Operațional Regional 2014 - 
2020, Axa Prioritara 9 - Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților 
defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investiții 9.1 - Dezvoltarea locală sub 
responsabilitatea comunității.  
         În temeiul art.129, alin.(2), lit.„b”, alin.(4), lit.„d”, art.139, alin.(3), lit.„d” și art.196, 
alin.(1), lit.„a” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 
H O T Ă R Ă Ș T E: 

 

         Art.1. Se aprobă Devizul General actualizat și documentația tehnico-economică 
- faza PT, pentru obiectivul de investiții „Construirea/modernizarea/renovarea unui 
Centru Comunitar Integrat” (CCI), conform Anexei 1 (Deviz general acualizat) și 
Anexei 2 (documentația tehnico-economică, faza PT în format electronic), parte 
integrantă din prezenta hotărâre. 
         Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituției Prefectului – Județul Giurgiu, 
în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, 
Direcției Economice și Direcției Programe Europene din cadrul Aparatului de 
specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu, în vederea ducerii la îndeplinire.  

  
PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   CONTRASEMNEAZĂ, 
                                                                                SECRETAR GENERAL, 

 
                Funieru Cătălin                                             Băiceanu Liliana 
 
 

Giurgiu, 28 aprilie 2022    
Nr. 143     

Adoptată cu un număr de 19 voturi pentru, din totalul de 20 consilieri prezenţi 
(d-nul consilier Cioacă Ionuț, nu participă la vot) 
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