
ÎN PARALEL CU REALIZAREA UNEI STRATEGII INTELIGENTE DE DEZVOLTARE

CJ Giurgiu ºi-a propus
realizarea Strategiei de
digitalizare a judeþului

pentru 2021-2027
Reporter: În condiþiile în care tren-

dul actual este cel de implementare
a proiectelor smart, ce obiective de
investiþii aveþi pentru transformarea
judeþului într-unul "smart"?

CJ Giurgiu: Consiliul Judeþean
Giurgiu ºi-a propus realizarea Strate-
giei de digitalizare a judeþului Giur-
giu pentru perioada 2021-2027, în
paralel cu realizarea unei Strategii
inteligente de dezvoltare a judeþului
Giurgiu.

Reporter: Ce surse de finanþare
aveþi ºi ce buget alocaþi în acest an
pentru proiectele smart?

CJ Giurgiu: Pentru acest an, buge-

tul alocat este de circa 50.000 lei din
surse proprii ºi, totodatã, încercãm
atragerea de fonduri nerambursabi-
le prin POCA.

Sursele de finanþare pentru inves-
tiþii sunt reprezentate de fonduri
nerambursabile de la Uniunea Euro-
peanã ºi buget de stat (prin PNDL).

Reporter: Cât din totalul fonduri-
lor vin de la UE ºi ce proiecte derulaþi
de aceºti bani?

CJ Giurgiu: Din totalul fondurilor,
circa 10 milioane euro reprezintã va-
loarea contractelor de finanþare
semnate ºi aproximativ 30 milioane
euro - cea aferentã proiectelor în

faza de precontractare.
Dintre proiectele ce se implemen-

teazã amintim: "Modernizare DJ
412 A - 14 km", "Investiþii pentru si-
guranþa rutierã ºi îmbunãtãþirea co-
nectivitãþii între municipalitatea
Ruse ºi judetul Giurgiu la reþeaua
de transport TEN-T" (achiziþie utila-
je pentru întreþinere drumuri jude-
þene, echipamente pentru Inspec-
toratul Teritoarial al Poliþiei de
Frontierã Giurgiu, pentru Serviciul
Rutier al IPJ Giurgiu), "Bazã tehni-
co-materialã pentru Inspectoratul
Judeþean pentru Situaþii de Urgen-
þã Giurgiu" (construcþie garaje,

achiziþie echipamente) etc.

Reporter: Care sunt cele mai mari
lucrãri de investiþii pe care le veþi
scoate la licitaþie panã la finalul anu-
lui?

CJ Giurgiu: "Modernizare DJ 503
Giurgiu-Stãncºti-Iim. Judeþ Teleor-
man" - cca. 13 milioane euro, "Mo-
dernizare DJ 504 Giurgiu-Putineiu-
Gogoºari"- cca. 11 milioane euro.

Reporter: Care sunt cele mai im-
portante proiecte de infrastructurã
aflate în execuþie?

CJ Giurgiu: Cele mai importante
proiecte de infrastructurã aflate în
execuþie sunt: "Reabilitare ºi moder-
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nizare DJ 411, Limitã jude Cãlãraºi -
Hotarele - Isvoarele "Teiuºu - Miro-
neºti - Comana - Budeni - Brãniºtari -
Cãlugãreni - Singureni - Iepureºti -
Bulbucata - Podu Doamnei - Clejani
(DN 61)" - Iucrãri rest de executat,
"Reabilitare ºi modernizare DJ 603:
Naipu (DN 6) - Schitu - Mirãu - Stoe-
neºti - Ianculeºti - Uzunu - Mihai Bra-
vu - Comana (DJ 41 1)".

Reporter: Care sunt obiectivele
prioritare?

CJ Giurgiu: Obiectivele prioritare
ale instituþiei sunt: dezvoltarea ºi
modernizarea infrastructurii rutiere
judeþene, dezvoltarea ºi moderniza-
rea infrastructurii de sãnãtate, dez-
voltarea ºi modernizarea infrastruc-
turii de asistenþã socialã, îmbunãtã-
þirea managementului deºeurilor
etc. Ce proiecte de investiþii vor fi
demarate în acest an? În acest an
vor fi demarate lucrãriIe la obiective-
le: "Modernizarea drumului judeþe-
an DJ 503A Halta CFR Onceºti - Radu
Vodã - Izvoarele - Chiriacu - Rãsuceni

- Limitã judeþ Teleorman", pe lungi-
mea de 13,962 km, "Modemizare DJ
507 Giurgiu - Oinacu - Branistea -
Gostinu, km 3+424 - 19+050, 15,626
km", " Reabilitare DJ 401A Bolintin
Vale-Palanca km 46+765 -
50+000,3,235 km", "Modernizarea
drumului judeþean DJ 412C Ogreze-
ni(DJ 412A) - Podiºoru - Bucsani -
Obedeni - Uieºti - Goleasca - DJ 601",
pe lungimea de 3,907 km.

Reporter: Care este strategia au-
toritãþii pentru atragerea fondurilor
europene?

CJ Giurgiu: Pentru perioada de
programare 2021-2027, Consiliul Ju-
deþean Giurgiu ºi-a stabilit prioritãþi-
le de investiþii ºi începând cu anul
2020 va realiza studiile de fezabilita-
te/DALI, documentaþii ce vor sta la
baza elaborãrii cererilor de finanþare,
avându-se în vedere toate progra-
mele de finanþare ce vor fi disponibi-
le pentru perioada de programare
urmãtoare. Activitatea de atragere a
fondurilor europene este prioritarã

pentru instituþie, în acest sens fiind
alocate permanent resurse materia-
le ºi umane pentru desfãºurarea
acestei activitãþi cu atingerea obiec-
tivelor stabilite, conform Procedurii
operaþionale de "Iniþiere, elaborare,
implementare proiecte".

Reporter: Ce strategie de dezvol-
tare aveþi pe termen scurt, mediu ºi
lung?

CJ Giurgiu: Consiliul Judeþean
Giurgiu ºi-a propus o strategie de
dezvoltare durabilã, în acord cu
Strategia Naþionalã de Dezvoltare
Durabilã a României 2030.

Reporter: Care sunt domeniile
prioritare pentru investiþii?

CJ Giurgiu: Domeniile prioritare
sunt: infrastructura rutierã, sãnãta-
tea, asistenþa socialã, serviciile de
utilitãþi publice.

Reporter: Ce probleme ºi ce ob-
stacole legislative întâmpinaþi în ac-
tivitatea dumneavoastrã?

CJ Giurgiu: Alocãri insuficiente de
la bugetul de stat pentru asistenþa
socialã, iar în domeniul legislativ, im-
perfecþiunea legislaþiei în sectorul
achiziþiilor publice.

Reporter: Care ar fi alternativele
pentru soluþionarea acestora, în opi-
nia dumneavoastrã?

CJ Giurgiu: Alternativa ar putea fi
modificarea legislaþiei în domeniul
achiziþiilor publice cu sprijinul repre-
zentanþilor judeþului în Parlamentul
ºi Guvernul României.

Reporter: Mulþumesc!
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Dintre proiectele ce se implementeazã amintim:

"Modernizare DJ 412 A - 14 km", "Investiþii pentru

siguranþa rutierã ºi îmbunãtãþirea conectivitãþii între

municipalitatea Ruse ºi judeþul Giurgiu la reþeaua

de transport TEN-T".
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