
Strategia de digitalizare
pentru 2021-2027 -
unul dintre obiectivele
de transformare a
judeþului Giurgiu
într-unul smart

Obiectivele de investiþii ale Con-

siliului Judeþean (CJ) Giurgiu pen-

tru transformarea judeþului în-

tr-unul smart sunt realizarea Stra-

tegiei de digitalizare a zonei pen-

tru perioada 2021-2027 ºi realiza-

rea unei strategii inteligente de

dezvoltare a judeþului, finanþate

prin Programele Operaþionale

2021-2027, ne-au transmis repre-

zentanþii instituþiei.

Finanþarea proiectelor dezvolta-

te de CJ Giurgiu provine din surse

proprii - 50.000 lei -, dupã cum

ne-au spus sursele citate, adãugân

cã încearcã sã atragã fonduri ne-

rambursabile prin POCA.

Bugetul total de investitii pentru

acest an al CJ Giurgiu este de

127,41 milioane lei, din fonduri

nerambursabile de la Uniunea Eu-

ropeanã (43,79 milioane lei) ºi de

la bugetul de stat (PNDL - 67,19

milioane lei).

Autoritãþile au ca obiective prio-

ritare dezvoltarea ºi modernizarea

infrastructurii rutiere, dezvoltarea

ºi modernizarea infrastructurii de

sãnãtate, dezvoltarea ºi moderni-

zarea infrastructurii de asistenþã

socialã, îmbunãtãþirea manage-

mentului deºeurilor etc.

Printre proiectele care se aflã în

derulare se numãrã:

- Modernizarea drumului judeþe-

an DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru -

Gara St?neºti - Gara Chiriacu - To-

poru - Limita judeþului Teleorman

(30 km);

- Modernizarea DJ 601 Bolintin

Vale - Malu Spart - DN 61 (7.450

km);

- Reabilitarea DJ 412A, Adunaþii

Copãceni - Dãrãºti Vlaºca - Novaci

- Popeºti - Mihãileºti (12,533 Km);

- Baza tehnico-materialã a

Inspectoratului Judeþean pentru

Situaþii de Urgenþã Giurgiu (con-

strucþie garaje, achiziþie echipa-

mente);

Cele mai mari lucrãri de investiþii

care vor fi scoate la licitaþie panã la

finalul anului sunt cele care vizea-

zã modernizarea DJ 503 Giurgiu -

Stãneºti - limita judeþului Teleor-

man (circa 13 milioane euro) ºi re-

abilitarea, modernizarea, extinde-

rea ºi dotarea Ambulatoriului din

cadrul Spitalului Judeþean de

Urgenþã Giurgiu (aproximativ 11

milioane lei).

Reprezentanþii Consiliului Jude-

þean ne-au transmis cã cele mai

importante proiecte de infrastruc-

turã aflate în execuþie sunt reablli-

tarea ºi modernizarea DJ 411: Li-

mita judeºului Cãlãraºi - Hotarele -

Isvoarele - Teiuºu - Mironeºti - Co-

mana - Budeni - Brãniºtari - Cãlu-

gãreni - Singureni - lepureºti - Bul-

bucata - Podu Doamnei - Clejani

(DC 61) ºi reabilitarea ºi moderni-

zarea DJ 603: Naipu (DN 6) - Schitu

- Mirãu - Stoeneºti - lanculeºti

Uzunu - Mihai Biavu - Comana (DJ

411).

Pentru perioada de programare

2021-2027, Consiliul Judeþean

Giurgiu ºi-a stabilit prioritãþile de

investiþii ºi, începând cu sfârºitul

anului 2020, va realiza studiile de

fezabilitate/DALI, documentaþii ce

vor sta la baza cererilor de finanþa-

re, avându-se în vedere toate pro-

gramele de finanþare ce vor fi di-

sponibile pentru perioada de pro-

gramare.

Consiliul Judeþean Giurgiu ºi-a

propus o strategie de dezvoltare

durabilã (ce va fi realizatã în cadrul

Programului Operaþional Capaci-

tate Administrativã 2014-2020), în

acord cu Strategia Naþionalã de

Dezvoltare Durabilã a României

2030.

Domeniile prioritare sunt infra-

structura rutierã, sãnãtatea, asi-

stenþa socialã, serviciile de utilitãþi

publice, iar problemele care stau

în calea desfãºurãrii optime a acti-

vitãþii autoritãþilor judeþene sunt

alocãrile insuficiente de la bugetul

de stat pentru toate capitolele bu-

getare, la care se adaugã imper-

fecþiunea legislaþiei în domeniul

achiziþiilor publice.
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