
 

  

  

  

COMUNICAT DE PRESĂ 

  
            Preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, Dumitru Beianu, a semnat la începutul săptămânii trecute, la sediul Consiliului Judeţean, contractul de servicii 
„Asistenţă tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente sistemului de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Giurgiu şi întocmirea 
documentaţiei necesare obţinerii autoriza ţiei de construire”, în cadrul proiectului finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională - Programul Operaţional 
Sectorial Mediu 2007-2013 “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu ”.  

Valoarea contractului este de 122.760lei, inclusiv TVA , preţul contractului fiind ferm. 

Durata contractului este de 3 luni. 

Obiectivul principal al acestui contract îl reprezintă verificarea proiectelor tehnice aferente contractelor de execuţie lucrări din cadrul proiectului, obţinerea 
avizelor, acordurilor solicitate prin certificatele de urbanism, întocmirea documentaţiei tehnice şi obţinerea Autorizaţiei de Construire. 

In îndeplinirea obligaţiilor contractuale, prestatorul va acţiona conform legislaţiei din România, cu personal autorizat/atestat pe specialităţi, corespunzător 
cerinţelor Contractului.  

S.C. Institutul  de Studii şi Proiectări Energetice S.A. Bucureşti a câştigat licitaţia organizată de Consiliul Judeţean Giurgiu şi va derula contractul „ Asistenţă 
tehnică pentru verificarea proiectelor tehnice aferente sistemului de management integrat al deşeurilor solide din judeţul Giurgiu şi întocmirea documentaţiei necesare 
obţinerii autorizaţiei de construire”, , parte componentă a proiectului “Sistem de Management Integrat al Deşeurilor Solide în Judeţul Giurgiu”. 

In calitate de consultant S.C. ISPE S.A. Bucureşti va elabora documentaţia tehnică de proiectare necesară pentru obţinerea Autorizaţiei de Construire, care să 
permită realizarea lucrărilor din cadrul contractelor de lucrări : 

-          Construcţia Centrului de management integrat al deşeurilor 
-          Construcţia centrelor de colectare şi a punctelor de colectare urbane şi rurale 

  

Informaţii suplimentare referitoare la proiect pot fi solicitate la sediul Consiliului Judeţean Giurgiu – Unitatea de Implementare a Proiectului, str. Bucureşti, 
bl. 114, sc B, telefon 0346566903, e-mail: uip.cjgiurgiu@gmail.com, persoană de contact Simona Dumitrescu – asistent manager. 
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