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Număr  

 

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

1. 

 

 

08.01.2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management a proiectului ”Partnerships for Overcoming the Disaster for a safe 

region” (Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură), acronim PAD, e-MS cod RO-BG - 427 

 

2. 09.01.2020 privind aprobarea schimbării prenumelui pe cale administrativă a numitei GAVRIL MIRUNA-IRINA  

3. 10.01.2020 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

4. 

 

15.01.2020 privind suspendarea contractului individual de muncă a domnului Agiu Cristinel Ionuț  

 

5. 

 

16.01.2020 

privind încetarea suspendării raportului de serviciu al domnului Guțu Alin și reluarea activității în funcția publică de execuție 

de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului programe, investiții în infrastructura locală din 

Direcția achiziții publice și investiții în infrastructura locală 

 

6. 16.01.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ”Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu” cod SMIS 126122 

 

7. 17.01.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitei GUDUMAC MARINA-GRAȚIELA  

8. 17.01.2020 pentru revocarea Dispoziției nr. 402/2019 privind stabilirea indemnizației lunare de încadrare a domnului Marian Mina, 

președinte al Consiliului Județean Giurgiu 

 

9. 17.01.2020 privind revocarea Dispoziției nr. 403/2019 privind stabilirea indemnizației lunare de încadrare a domnului Corozel Lucian, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu 

 

10. 17.01.2020 pentru revocarea Dispoziției nr. 404/2019 privind stabilirea indemnizației lunare de încadrare a domnului Andronache Vasile, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu 

 

11. 20.01.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Achiziție echipamente specifice pentru 

situații de urgență, în cadrul proiectului ”Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR”, cod 

145.3.1.032, finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

 

12. 21.01.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a minorului PĂSĂRICĂ MARIO-COSMIN  

13. 21.01.2020 privind aprobarea Listelor anexă la Planul de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate deținute de Consiliul județean 

Giurgiu 

 

14. 21.01.2020 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Stănilă Dana Elena  

15. 27.01.2020 privind promovarea doamnei Moise Andreea Mădălina în gradul profesional imediat superior  

16. 27.01.2020 privind promovarea doamnei Marin Cocuța în gradul profesional imediat superior  

17. 27.01.2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și implementare a proiectului ”I.R.E.M. – Instituții Responsabile, 

Eficiență Managerială” 

 

18. 30.01.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii de informare și publicitate în 

cadrul proiectului ”Reabilitare, modernizare și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu” 

 

19. 31.01.2020 privind prelungirea suspendării contractului individual de muncă al domnului Agiu Petre, șofer, treapta profesională I, ca 

urmare a detașării din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu la Biroul Parlamentar al domnului 

senator Marciu Ovidiu Cristian Dan, circumscripția electorală nr. 19 Giurgiu 
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20. 31.01.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ivan Constanța Tănțica, consilier în cadrul Compartimentului 

Cabinet Președinte 

 

21. 31.01.2020 privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ivan Constanța Tănțica și reluarea activității în funcția publică 

de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul Compartimentului juridic, contracte, cancelarie consiliu 

și arhivă din Direcția Juridică și administrație publică 

 

22. 31.01.2020 privind suspendarea raportului de serviciu la inițiativa sa, al doamnei Ion Floricica Cleopatra, consilier, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Compartimentului juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă din Direcția Juridică și 

administrație publică 

 

23. 31.01.2020 privind încadrarea doamnei Ion Floricica Cleopatra, pe perioada mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu în 

funcția contractuală de consilier în cadrul Compartimentului Cabinet Președinte 

 

24. 06.02.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință publică ordinară  

25. 10.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor  în vederea atribuirii contractului: ”Servicii de Expertiză tehnică și 

economică pentru obiectivul ”Reabilitare și modernizare drumuri de interes județean și local”, județul Giurgiu 

 

26. 11.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat de către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic specialitatea boli infecțioase 

 

27. 14.02.2020 privind constituirea Comisiei de verificare și control a aspectelor sesizate în petiția domnului Matei Corvin Marian  

28. 14.02.2020 privind repartizarea pe trimestre a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a bugetului de venituri și 

cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 

 

29. 20.02.2020 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a vaucherelor de vacanță pentru salariații din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

30. 21.02.2020 privind avansarea doamnei Dinu Constanța Carmen, consilier, gradul profesional principal, în gradația 5 corespunzătoare 

tranșei de vechime în muncă 

 

31. 24.02.2020 privind acordarea sporului de 15% din salariul de bază, doamnei Dorobanțu Daniela – consilier  

32. 25.02.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de încadrare a domnului Ionuț Gabriel Preda, vicepreședinte al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

33. 25.02.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitei VÂLCU LILIANA  

34. 25.02.2020 privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat de către Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru ocuparea 

unui post de medic specialitatea cardiologie în cadrul secției Cardiologie 

 

35. 25.02.2020 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor aflate în biroul vicepreședintelui Consiliului Județean Giurgiu  

36.  25.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii acordurilor cadru de: Furnizare și distribuție de 

fructe-mere, lapte UHT și produse de panificație pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat 

autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din 

județul Giurgiu, în perioada 07.09.2020-16.06.2023. 

 

37. 27.02.2020 privind constituirea Grupului de lucru interinstituțional, ce va colabora cu firma de consultanță desemnată în vederea 

elaborării Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor – Județul Giurgiu și derulare procedură SEAP. 

 

38. 27.02.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii pentru verificare proiect – 

servicii pentru verificarea proiectului tehnic de execuție, inclusiv detaliile de execuție proiectul ”Modernizare drum județean 

DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-limită județ Teleorman; cod SMIS 117661 

 

39. 02.03.2020 privind nominalizarea domnului Ștefan Manole pentru a face parte din Secretariatul tehnic al Comisiei județene pentru 

recensământul agricol din România runda 2020  
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40. 02.03.2020 privind constituirea Comisiei de recepție finală a lucrării ”Înlocuire acoperiș spital vechi – secția de oftalmologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

41. 05.03.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitului CRĂCIUN CORNEL-IONEL  

42. 09.03.2020 privind delegarea unor atribuții domnului Vasile Andronache – vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu  

43. 10.03.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional imediat superior, organizat în perioada 10-14 aprilie 2020 

 

44. 10.03.2020 privind suspendarea raportului de serviciu prin acordul părților al doamnei Mihoci Andreea Monica – consilier  

45. 12.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea aribuirii contractului: Proiectare și execuție a lucrărilor pentru 

obiectivul de investiții: ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Giurgiu” în cadrul proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanțat în cadrul POR 2014-2020 

 

46. 16.03.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință publică extraordinară  

47. 16.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: ”Servicii de verificare tehnică de 

calitate a documentațiilor tehnico-economice, respectiv verificarea proiectului pentru autorizarea execuției lucrărilor de 

construire (P.A.C.), proiectul de organizare a execuției lucrărilor (P.O.E.), proiectul tehnic de execuție (P.T.), detaliilor de 

execuție (D.E.), caietelor de sarcini pe specialități (C.S.), proiectului pentru semnalizări și marcaje rutiere pentru obiectivul 

de investiții ”Reabilitare DJ 412A: Adunații-Copăceni-Dărăști Vlașca-Novaci-Popești-Mihăilești”, cod SMIS 117661 

 

48. 17.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: ”Servicii de tipărire și livrare a 

voucherelor de vacanță pe suport de hârtie” 

 

49. 24.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Acordului cadru de furnizare pentru LOT 1 – Hârtie 

pentru fotocopiatoare și xerografică A3 și A4 (pentru imprimante, copiatoare și multifuncționale) și LOT 2 – articole de 

papetărie pentru perioada: 01.04.2020-31.03.2022 

 

50. 26.03.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Serviciului de supraveghere a lucrărilor 

(dirigenție de șantier) la obiectivul de investiții: Reabilitare DJ 412A: Adunații-Copăceni-Dărăști Vlașca-Novaci-Popești-

Mihăilești”, în cadrul proiectului Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii 

TEN-T, cod e-MS: ROBG 442, acronym B-TeN, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră INTERREG VA 

România-Bulgaria, Prioritatea proiectului: PA1 – O regiune bine conectată, Obiectivul specific al priorității programului: 

Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pt. conexiuni mai bune la rețeaua 

de transport TEN-T, cod SMIS 117661 

 

51. 30.03.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrării ”Lucrări de reparații generale și renovare la Centrul de zi ”Luceafărul” 

situat la etajul al 3-lea al imobilului Centru de Asistență Socială Giurgiu , respectiv refacerea hidroizolației imobilului și 

înlocuirea tâmplăriei ferestrelor și ușilor, precum și refacerea plafoanelor și a instalației electrice” 

 

52. 01.04.2020 privind modificarea repartizării pe trimestre a bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și a unor virări de 

credite bugetare pe anul 2020 

 

53. 01.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Serviciului de supraveghere a lucrărilor 

(dirigenție de șantier) la obiectivul de investiții: Reabilitare DJ 412A: Adunații-Copăceni-Dărăști Vlașca-Novaci-Popești-

Mihăilești”, în cadrul proiectului Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii 

TEN-T, cod e-MS: ROBG 442, acronym B-TeN, în cadrul Programului de Cooperare Transfrontalieră INTERREG VA 

România-Bulgaria, Prioritatea proiectului: PA1 – O regiune bine conectată, Obiectivul specific al priorității programului: 

Îmbunătățirea planificării, dezvoltării și coordonării sistemelor de transport transfrontalier pt. conexiuni mai bune la rețeaua 

de transport TEN-T, cod SMIS 117661 

 

54. 02.04.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării managementului instituțiilor publice de cultură 

aflate în subordinea Consiliului Județean Giurgiu 

 

55. 06.04.2020 privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Județean Giurgiu  

56. 06.04.2020 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu, a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului celor două comisii 

 

57. 06.04.2020 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, a 

comisiei de soluționare a contestațiilor și a secretariatului celor două comisii 
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58. 06.04.2020 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, a comisiei de 

soluționare a contestațiilor și a secretariatului celor două comisii 

 

59 08.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Furnizare echipamente (Autoturism) 

necesare derulării activității de implementare a proiectului ”Well connected rodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport 

petwork” (”Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la rețeaua de transport TEN-T), acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

 

60 08.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de ”Proiectare: Actualizare 

expertiză tehnică pentru obiectivul de investiții – Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 6 (Km 13+685-

14+184, Km 22+263-29+221, m7,450 Km)” 

 

61 14.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului ”Servicii de supraveghere a lucrărilor 

(dirigenție de șantier) la obiectivul de investiții ”Reabilitare și modernizare DJ 506A,  Limită  județ  Teleorman – Toporu  

(DJ 503), Km 14+000-20+930; 6,930 Km” 

 

62 15.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Servicii hoteliere”  

63 15.04.2020 privind promovarea doamnei Vasilache Iulia Monica în gradul profesional imediat superior  

64 15.04.2020 privind promovarea doamnei Dinu Daniela Iuliana în gradul profesional imediat superior  

65 15.04.2020 privind promovarea doamnei Teodorescu Iulia Ionela în gradul profesional imediat superior  

66 15.04.2020 privind promovarea doamnei Cojocaru Beatrice Laura în gradul profesional imediat superior  

67 15.04.2020 privind promovarea doamnei Bălăceanu Madina în gradul profesional imediat superior  

68 15.04.2020 privind aprobarea unor virări de credite bugetare pe anul 2020  

69 15.04.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional imediat superior 

 

70 21.04.2020 privind desemnarea conducătorului unor compartimente funcționale din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

71 21.04.2020 privind numirea domnului Neagu Nicu Raul în funcția de manager interimar al unității sanitare cu paturi – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 

72 23.04.2020 privind suspendarea la cerere a raportului de serviciu al doamnei Dumitrescu Simona Luminița  

73 23.04.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a lucrării ”Lucrări de reparații pentru amenajare spațiu necesar instalării și 

funcționării unui aparat PCR de testare a infecției cu COVID 19” la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu 

 

74 24.04.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

75 27.04.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de furnizare Echipamente pentru 

Inspectoratul de Poliție al Județului Giurgiu și mașină cu cântar pentru monitorizare și control trafic gabaritic pentru Direcția 

Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu, în cadrul proiectului: 

”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de 

transport TEN-T” cod e-MS: ROBG-418 – Lot 1-4 

 

76 04.05.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

77 06.05.2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu pentru 

activitatea desfășurată în anul 2019 

 

78 06.05.2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, 

pentru activitatea desfășurată în perioada 01.01.2019-31.12.2020 

 

79 06.05.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii de colectare, transport și 

neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman provenite din gospodăriile populației 

la nivelul județului Giurgiu 

 

80 07.05.2020 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, pentru activitatea 

desfășurată în anul 2019 

 

81 07.05.2020 privind modificarea încadrării doamnei Mărculescu Clara-Victoria, din funcția contractuală de conducere de șef serviciu în 

funcția de inspector de specialitate, grad profesional I A, în cadrul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică 
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82 12.05.2020 privind modificarea și completarea art.1 din Dispoziția nr.17/27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de 

accesare și implementare a proiectului ”I.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” 

 

83 15.05.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință ordinară  

84 15.05.2020 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Sima Dan Valentin, ca urmare a transferului în interesul serviciului  

85 18.05.2020 pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.69/15.04.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a 

contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior 

 

86 18.05.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare PT și execuție 

lucrări – la obiectivul de investiții ”Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-

Toporu-limită județ Teleorman” în cadrul proiectului ”Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara 

Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-limită județ Teleorman”, cod SMIS 11766 

 

87 19.05.2020 privind  numirea domnului Neagu Nicu Raul în funcția de manager interimar al unității sanitare cu paturi – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 

88 19.05.2020 privind aprobarea Listelor anexă la Planul de Prevenire a Scurgerii de Informații Clasificate deținute de Consiliul Județean 

Giurgiu 

 

89 20.05.2020 privind promovarea doamnei Mihăilă Ioana Claudia în gradul profesional imediat superior  

90 25.05.2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și implementare a proiectului ”Dotare medicală performantă pentru 

STOPARE COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO – STOP” 

 

91 26.05.2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și implementare a proiectului ”Management eficient anti-COVID la 

nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu – MACOV” 

 

92 29.05.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință ordinară  

93 29.05.2020 privind aprobarea schimbării numelui și prenumelui pe cale administrativă a numitului Petre-Teașcă Tudorel-Dănuț  

94 05.06.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de proiectare și execuție de lucrări a 

obiectivului de investiție ”Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” în cadrul 

proiectului ”Investiții pentru o regiune sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR”, Cod proiect e-MS ROBG – 135, 

finanțat prin Programul Interreg V-a RO-BG 

 

95 09.06.2020 privind constituirea comisiei de examen și respectiv de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare în grad imediat 

superior 

 

96 09.06.2020 privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Județean Giurgiu  

97 11.06.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

98 15.06.2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și implementare a proiectului ”Eficientizare energetică sediu administrativ 

C.J. Giurgiu” 

 

99 15.06.2020 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dobre Vladimir Eugen, ca urmare a transferului în interesul serviciului  

100 15.06.2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, de către doamna Pană Lidia Doina a funcției publice de conducere vacantă 

de Director executiv al Direcției Achiziții Publice și Investiții în Infrastructura Locală 

 

101 16.06.2020 privind delegarea parțială de atribuții de către doamna Pană Lidia Doina, a funcției publice de conducere vacantă de Director 

executiv al Direcției Achiziții Publice și Investiții în Infrastructura Locală 

 

102 18.06.2020 privind aprobarea schimbării numelui și prenumelui pe cale administrativă a numitului PURCEA TOMA-DĂNUȚ  

103 19.06.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

104 22.06.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a documentațiilor tehnice, tehnico-economice, care se realizează în cadrul 

contractelor derulate de Consiliul Județean Giurgiu 

 

105 24.06.2020 privind împuternicirea vicepreședintelui Corozel Lucian pentru a semna Planul de pază și apărare al obiectivelor, sectoarelor 

și locurilor care prezintă importanță deosebită pentru protecția informațiilor clasificate deținute de Consiliul Județean Giurgiu 

 

106 24.06.2020 pentru aprobarea Normelor Interne privind protecția informațiilor clasificate deținute de Consiliul Județean Giurgiu  

107 26.06.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  



F – PG.15.04 

108 26.06.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional imediat superior, organizat în perioada 17-20 august 2020 

 

109 26.06.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional imediat superior, organizat în perioada 24-27 august 2020 

 

110 26.06.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare ”Echipamente necesare 

desfășurării activității echipei de proiect” în cadrul proiectului ”IREM – Instituții Responsabile, Eficiență managerială” Cod 

SIPOCA/SMIS2014:817/135244 

 

111 29.06.2020 privind delegarea parțială a atribuțiilor corespunzătoare funcției publice de conducere vacante de director executiv al 

Direcției Județene de Evidența Persoanelor Giurgiu 

 

112 29.06.2020 privind aprobarea unor virări de credite bugetare pe anul 2020  

113 

 

01.07.2020 privind promovarea în gradul profesional imediat superior de inspector de specialitate, gradul profesional I, în cadrul Serviciului 

logistică și managementul spitalelor din Direcția logistică, managementul spitalelor și patrimoniu a dnei Panduru Cludia 

Petronela  

 

114 02.07.2020 privind prelungirea suspendării contractului individual de muncă al dlui Agiu Petre, șofer, treapta profesională I ca urmare  a 

detașării din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu la Biroul Parlamentar al dlui senator Marciu 

Ovidiu Cristian Dan, circumscripția electorală nr.19 

 

115 02.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție a Serviciului de organizare 

cursuri de formare profesională : LOT –curs de planificare strategică și LOT 2 – curs de manager de îmbunatățire procese în 

cadrul proiectului ” în cadrul proiectului ”i.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” Cod My SMIS135244 

Cod SIPOCA 817 

 

116 02.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare ”Materiale consumabile 

necesare desfășurării activității echipei de proiect” în cadrul proiectului ”i.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență 

Managerială” Cod My SMIS135244 Cod SIPOCA 817 

 

117 02.07.2020 privind numirea dnei Gușe Ana în funcția de director medical  interimar al unității sanitare cu paturi- Spital dePneumoftiziologie 

Izvoru  

 

118 06.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de ”Proiectare: Actualizare 

deviz general pentru tarif orar manoperă conform OUG nr.114/2018, cu modificările și completările ulterioare,  la obiectivul 

de investiții – “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 6 (Km 13+685-14+184, Km 22+263-29+221, 7,450 

Km)” 

 

119 07.07.2020 privind încetarea raportului de serviciu al dnei Alimănescu Tanța, referent, clasa III, grad profesional superior în cadrul 

Compartimentului secretariat executive ATOP, registratură și relații cu publicul  

 

120 07.07.2020 privind constituirea comisiei de recepție a echipamentului (Autoturism) achiziționat în cadrul proiectului ”Well connected rodes 

Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” (”Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la rețeaua de transport TEN-T), 

acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

 

121 08.07.2020 privind constituirea comisiei de recepție a echipamentelor și bunurilor specifice intervențiilor în situații de urgență, inclusiv a 

dotărilor aferente obiectivului de investiție ”Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență” 

achiziționate prin proiectul ”Investments for a safe region : Giurgiu Country and Ruse District (”Investiții pentru o zonă sigură: 

Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR”, finanțat prin Programul Interreg V-a RO-BG 2014-2020 

 

122 10.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Servicii de informare și publicitate în 

cadrul proiectului” i.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” Cod My SMIS135244 Cod SIPOCA 817 

 

123 14.07.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

124 14.07.2020 Pentru modificarea Dispoziției nr.29 din 20 februarie 2020 privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor 

de vacanță pentru salariații din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

125 15.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Servicii de pază și protecție pentru 

perioada01.01.2021-31.12.2024 

 

126 16.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: Servicii pentru elaborarea, livrarea și 

montarea panoului temporar pentru identitatea vizuală a proiectului “Partnerships for Overcoming the Disasters for a seif 

region”(Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură) acronim POD, cod e-MS: ROBG 427 finanțat prin 

Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

 

127 23.07.2020 privind aprobare suspendării raportului de serviciu al dnei Dude Ana – Maria  

128 23.07.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință ordinară  



F – PG.15.04 

129 23.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare: Echipamente IT în cadrul 

proiectului “Partnerships for Overcoming the Disasters for a seif region”(Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o 

regiune sigură) acronim POD, cod e-MS: ROBG 427 finanțat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

 

130 28.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii acordurilor cadru de: Furnizare și distribuție de lapte 

UHT pentru preșcolarii din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru 

elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Giurgiu, în perioada 07.09.2020 -16.06.2023, pentru 

Lotul 1-Zona 1- Municipiul Giurgiu 

 

131 28.07.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse în vederea atribuirii contractului pentru ”Servicii de consultanță și 

expertiză IT în domeniul e-guvernării” în cadrul proiectului” i.R.E.M. – Instituții responsabile, eficiență managerială” 

 

132 28.07.2020 privind modificarea și completarea dispoziției nr.81 din 07 mai 2020 de modificare a încadrării doamnei Mărculescu Clara-

Victoria, din funcția contractuală de conducere de șef serviciu în funcția de inspector de specialitate, grad profesional I A, în 

cadrul Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică 

 

133 28.07.2020 privind aprobarea Codului de conduită etică și profesională a funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

134 28.07.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ion Floricica Cleopatra, consilier în cadrul Compartimentului 

Cabinet Președinte 

 

135 28.07.2020 privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ion Floricica Cleopatra și reluarea activității în funcția publică 

de execuție de consilier, cls.I, gradul profesional superior în cadrul Compartimentului juridic, contracte, cancelarie consiliu și 

arhivă din Direcția juridică și administrație publică 

 

136 28.07.2020 privind suspendarea raportului de serviciu la initiativa sa, al doamnei Ivan Constanța Tănțica, consilier, cls.I, gradul profesional 

principal în cadrul Compartimentului juridic, contracte,cancelarie consiliu și arhivă din Direcția juridică și administrație publică 

 

137 28.07.2020 privind încadrarea doamnei Ivan Constanța Tănțica pe perioada mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu în 

funcția contractuală de consilier în cadrul Cabinetului Președinte 

 

138 29.07.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitului, NISTOR ALIN –ȘTEFAN  

139 30.07.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții”Reabilitare Pod peDJ 601 peste 

râul Neajlov, km 29+855, la Crevedia Mare 

 

140 03.08.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea prestării de “Servicii pentru remedierea și punerea în funcțiune a 

instalației decompensare a factorului deputere de la tabloul electric general la Teatrul Tudor Vianu Giurgiu” 

 

141 05.08.2020 privind convocarea ședinței de îndată a Consiliului Județean Giurgiu  

142 06.08.2020 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al dlui Guțu Alin  

143 07.08.2020 privind modificarea raportului de serviciu al dnei Măroiu Maria Monalisa, ca urmare a transferului în interesul serviciului  

144 07.08.2020 privind modificarea raportului de serviciu al dlui Vlad Gheorghe ca urmare a transferului la cerere  

145 11.08.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru furnizare ”Materiale consumabile 

necesare desfășurării activității echipei de proiect” în cadrul proiectului ”i.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență 

Managerială” Cod My SMIS135244 Cod SIPOCA 817 

 

146 11.08.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea prestării de “Servicii dse colectare, transport și neutralizare a produselor 

de origine animală care nu sunt destinare consumului uman, provenite din gospodăriile populației de pe raza Județului Giurgiu 

 

147 12.08.2020 privind numirea administratorului de Securitate al SIC CJG pentru sistemul informatic din cadrul Structurii de Securitate  

148 12.08.2020 privind numirea dlui Guțu Alin în funcția de manager al Spitalului dePneumoftiziologie Izvoru   

149 13.08.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

150 13.08.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitei, GOLBAC ELENA-KARINA  

151 14.08.2020 privind constituirea comisiei de  recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ”i.R.E.M. – Instituții 

Responsabile, Eficiență Managerială” Cod My SMIS135244 Cod SIPOCA 817 

 

152 14.08.2020 privind delegarea de atribuții de către dna Pană Lidia Doina a funcției publice de conducere vacantă, de director executiv al 

Direcția achiziții publice și investiții în infrastructura locală 

 

153 17.08.2020 privind constatarea încetării de drept a numirii dlui Neagu Nicu Raul în funcția de manager interimar al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Izvoru  

 

154 17.08.2020 privind modificarea art.2 al Dispoziției nr.115 din 02 iulie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de achiziție a Serviciului de organizare cursuri de formare profesională: LOT –curs de planificare 

strategică și LOT 2 – curs de manager de îmbunatățire procese în cadrul proiectului ” în cadrul proiectului ”i.R.E.M. – Instituții 

Responsabile, Eficiență Managerială” Cod My SMIS135244 Cod SIPOCA 817 

 



F – PG.15.04 

155 18.08.2020 pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.109 din 26 iunie 2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de 

soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior, organizat în perioada 24-27 august 

2020 

 

156 18.08.2020 pentru modificarea art.2 al Dispoziției nr.122 din 10 iulie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de ”Servicii de informare și publicitate în cadrul proiectului” i.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență 

Managerială” Cod My SMIS135244 Cod SIPOCA 817 

 

157 18.08.2020 privind promovarea dnei Mina Nicoleta în gradul profesional imediat superior  

158 18.08.2020 privind promovarea dnei Constantin Andreea în gradul profesional imediat superior  

159 20.08.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii de dirigenție de șantier pentru 

proiectul „Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stănești - Gara Chiriacu - Toporu - limită județ 

Teleorman", cod SMIS 117661 

 

160 20.08.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului deservicii :Serviciul de elaborare Strategie 

comună de Securitate a traficului pentru regiunea CBC Ruse - Giurgiu în cadrul proiectului "Investitii pentru siguranta rutieră 

și îmbunătățirea conectivitatii între municipalitatea Ruse și judetul Giurgiu la reteaua de transport TEN-T", cod ROBG-418  

 

161 24.08.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință extraordinară  

162 24.08.2020 privind încetarea suspendării contractului individual de muncă al domnului Agiu Petre, ca urmare a încetării detașării din 

funcția de curier personal (șofer), la Biroul Parlamentar al domnului senator Marciu Ovidiu Cristian Dan, circumscripția 

electorală nr.19 Giurgiu și reluarea activității în funcția contractuală de șofer, din cadrul Direcției logistică, managementul 

spitalelor și patrimoniu 

 

163 25.08.2020 privind încetarea contractului de muncă al dlui Marin Petre  

164 25.08.2020 privind modificarea art.1 din Dispoziția nr.90 din 25 mai 2020 a preedintelui privind desemnarea membrilor echipei de accesare 

și implementare a proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPARE COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO – 

STOP”, în sensul înlocuirii dlui Delea Radu Adrian cu dna Frîncu Medruța pentru poziția asistent achiziții publice 

 

165 25.08.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări “Covor Bituminos DJ 412 B 

Neajlovu:-DN 61 km 12+550-16+225; (3,675km)” 

 

166 28.08.2020 privind promovarea dnei Dinu Constanța Carmen în gradul profesional imediat superior  

167 28.08.2020 privind promovarea dnei Vintilă Mihaela Cludia  în gradul profesional imediat superior  

168 01.09.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitei, ROȘCA DORINA  

169 01.09.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitei, ROȘCA CĂTĂLINA- IOANA  

170 02.09.2020 privind desemnarea persoanelor responsabile pentru aplicarea H.G. nr. 435/2020 privind aprobarea procedurii de decontare a 

cheltuielilor de transport a elevilor precum și pentru modificarea și completarea normelor metodologice privind acordarea 

facilităților de transport intern feroviar și  cu metroul pentru elevi și studenți aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 42/2017 

 

171 02.09.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ”Management eficient anti-

covid la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV” cod SMIS 2014+138249 

 

172 02.09.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a produselor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ”Dotare medicală 

performantă pentru STOPare COVID 19 la  nivelul județului Giurgiu – CO-STOP, cod SMIS 2014+138250 

 

173 03.09.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al d-lui Popa Lucian, având funcția de muncitor calificat, în cadrul 

Compartimentului administrativ din Direcția logistică, managementul spitalelor și patrimoniu 

 

174 04.09.2020 privind numirea domnului Neagu Nicu Raul în funcția de director financiar contabil interimar al unității sanitare cu paturi - 

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru 

 

175 04.09.2020 privind numirea de experți cooptați în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare 

PT și execuție lucrări – la obiectivul de investiții ”Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara 

Chiriacu-Toporu- limită județ Teleorman” în cadrul proiectului ”Modernizare drumul județean DJ 503 Giurgiu-Ghizdaru-Gara 

Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-limită județ Teleorman”, cod SMIS 117661 

 

176 07.09.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare ”Echipamente necesare 

derulării activităților de implementare a proiectului” în cadrul proiectului ”Management eficient anti-covid la nivelul DGASPC 

Giurgiu-MACOV” – cod SMIS 2014+138249 

 

177 07.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare ”Consumabile pentru 

managementul proiectului” în cadrul proiectului ”Management eficient anti-covid la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV” 

cod SMIS 2014+138249 

 



F – PG.15.04 

178 07.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Servicii de elaborare și tipărire 

materiale promoționale în cadrul proiectului ”Management eficient anti-covid la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV” cod 

SMIS 2014+138249 

 

179 07.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziție a ”Serviciului de organizare 

cursuri de formare profesională LOT 2: curs de manager de îmbunătățire procese în cadrul proiectului ” I.R.E.M. - Instituții 

Responsabile, Eficiență Managerială” cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

180 07.09.2020 privind numirea de expert cooptat, în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului de Furnizare de echipamente 

specifice intervențiilor în situații de urgență în cadrul proiectului ”Investiții pentru o regiune sigură Județul Giurgiu și Districtul 

Ruse – ISR” cod 15.3.1.023, finanțat prin programul INTERREG V-A România-Bulgaria, lot nr. 4 – Autovehicul special cu 

sistem de stingere prin hidroperforare 

 

181 09.09.2020 privind convocarea ședinței de îndată a CJG  

182 14.09.2020 privind convocarea ședinței de îndată a CJG  

183 14.09.2020 privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în gradul 

profesional imediat superior, organizat în perioada 19-22 octombrie 2020 

 

184 14.09.2020 privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținute a domnului Cristea 

Claudiu, consilier, cls. I, gradul profesional superior 

 

185 14.09.2020 privind nominalizarea membrilor echipei de pregătire și implementare a proiectului ”Reabilitare traseu rutier compus din 

drumurile județene DJ 412 A, DJ 412 C și DJ 601” 

 

186 14.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare: ”Echipamente IT necesare 

managementului de proiect din cadrul proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu – CO-STOP”, cod SMIS 2014+138250 

 

187 14.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare: ”Consumabile pentru 

managementul de proiect în cadrul proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu – CO-STOP” cod SMIS 2014+138250 

 

188 14.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de:  Servicii de elaborare și tipărire 

materiale promoționale în cadrul proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu – CO – STOP” cod SMIS 2014+138250 

 

189 16.09.2020 privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Modernizare drumul județean 

DJ 412 C Ogrezeni (DJ 412 A) – Podișoru-Bucșani-Obedeni-Uiești-Goleasca-DJ 601 

 

190 17.09.2020 privind convocarea plenului CJG în ședință extraordinară  

191 22.09.2020 privind constituirea Comisiei de recepție pentru lucrarea ”Lucrări de igienizare, reparații și renovare pentru amenajarea unor 

spații din incinta Consiliului Județean Giurgiu” 

 

192 22.09.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de:  ”Servicii de consultanță pentru 

elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021-

2027” în cadrul proiectului ”I.R.E.M. – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, cod My SMIS 135244, cod SIPOCA 

817 

 

193 23.09.2020 privind numirea doamnei Toma Camelia Teodora în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional superior, 

gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și 

investiții 

 

194 23.09.2020 privind numirea doamnei Donțu Georgeta în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional superior, gradația 

5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și investiții 

 

195 23.09.2020 privind numirea doamnei Stoian Ileana în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional superior, gradația 5 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și investiții 

 

196 23.09.2020 privind numirea doamnei Peicea Monica în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional superior, gradația 5 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și investiții 

 

197 23.09.2020 privind numirea doamnei Mihăilă Mihaela Iuniana în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional superior, 

gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și 

investiții 

 

198 23.09.2020 privind numirea domnului Tunaru Remus Mugurel în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional superior, 

gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și 

investiții 

 



F – PG.15.04 

199 23.09.2020 privind numirea doamnei Dogaru Ioana în funcția publică de execuție de inspector de specialitate, cls.II, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții 

publice și investiții 

 

200 23.09.2020 privind numirea doamnei Grigore Stelica în funcția publică de execuție de inspector de specialitate, cls.II, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții 

publice și investiții 

 

201 23.09.2020 privind numirea doamnei Mina Nicoleta în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional principal, gradația 2 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și investiții 

 

202 23.09.2020 privind numirea doamnei Stîngă Denisa în funcția publică de execuție de consilier, cls.I, grad profesional asistent, gradația 3 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului investiții din Direcția achiziții publice și investiții 

 

203 23.09.2020 privind numirea doamnei Pană Lidia Doina în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții 

 

204 23.09.2020 privind numirea domnului Țone Cristian în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice și investiții 

 

205 23.09.2020 privind numirea doamnei Cristache Diana în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

206 23.09.2020 privind numirea doamnei Lincan Ingrid Maria în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

207 23.09.2020 privind numirea doamnei Frîncu Medruța în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

208 23.09.2020 privind numirea doamnei Vasilache Camelia în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

209 23.09.2020 privind numirea domnului Delea Adrian Radu în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

210 23.09.2020 privind numirea doamnei Sorică Ioana în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

211 23.09.2020 privind numirea doamnei Velicu Georgeta Alina în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad 

profesional debutant, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din 

Direcția achiziții publice și investiții 

 

212 23.09.2020 privind numirea domnului Guțu Alin în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional superior, 

gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția achiziții 

publice și investiții 

 

213 23.09.2020 privind numirea doamnei Constantin Andreea în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

214 23.09.2020 privind numirea domnului Lazăr Mihai Eugen în funcția publică de execuție de consilier achiziții publice, cls.I, grad profesional 

superior, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului achiziții publice din Direcția 

achiziții publice și investiții 

 

215 23.09.2020 privind numirea doamnei Hroniade Marlena, consilier, cls.I, grad profesional superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de 

vechime în muncă în cadrul Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură 

 

216 28.09.2020 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa” 

finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

217 29.09.2020 privind avansarea domnului Stan Mihai Costel, consilier la Cabinet Președinte în gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime 

în muncă 

 



F – PG.15.04 

218 29.09.2020 privind avansarea doamnei Dobre Anca Luisa, inspector de specialitate, gradul profesional IA în cadrul Compartimentului 

control intern și managementul calității, în gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

219 01.10.2020 privind avansarea domnului Andrei Radu Cornel, referent, treapta profesională IA în cadrul Serviciului logistică și 

managementul spitalelor, în gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

220 06.10.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de:  ”Furnizare de agenti diagnostici: teste 

rapide COVID-19” în cadrul proiectului ”Management eficient anti-covid la nivelul D.G.A.S.P.C. Giurgiu – MACOV”, cod 

SMIS 014+138249 

 

221 08.10.2020 privind modificarea art.1 și art.2 ale Dispoziției nr. 192/22 septembrie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

depuse în vederea atribuirii contractului de ”Servicii de consultanță pentru elaborarea Strategiei de Dezvoltare a Județului 

Giurgiu pentru perioada 2010-2027 și a Planului Strategic Instituțional 2021-2017”, în cadrul proiectului ”I.R.E.M. – Instituții 

Responsabile Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 13544, Cod SIPOCA 817 

 

222 09.10.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Militaru Anca Elyana, consilier în cadrul Compartimentului 

Cabinet Președinte 

 

223 09.10.2020 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca Elyana, ca urmare a transferului în interesul de serviciului  

224 13.10.2020 privind modificarea Dispoziției nr. 220/06 octombrie 2020 a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu  

225 13.10.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Olteanu Marius, Director General al Direcției Județene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu 

 

226 20.10.2020 privind constituirea Comisiei de recepție a dispozitivelor și echipamentelor medicale achiziționate în cadrul proiectului ”Dotare 

medicală performantă pentru StoPare COVID-19 la nivelul județului Giurgiu– CO–STOP”, cod SMIS 2014+138250 

 

227 20.10.2020 privind promovarea d-nei Dumitrescu Niculina Carmen în gradul profesional imediat superior  

228 23.10.2020 privind constatarea încetării contractului de management al domnului Grătianu Nicolae Cristian, precum și eliberarea din 

funcția de Administrator public al județului Giurgiu 

 

229 23.10.2020 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Panait Stelică, precum și eliberarea din 

funcția de consilier la Cabinet Președinte 

 

230 23.10.2020 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al domnului Stan Mihai Costel, precum și eliberarea 

din funcția de consilier la Cabinet Președinte 

 

231 23.10.2020 privind constatarea încetării de drept a contractului individual de muncă al doamnei Ivan Constanța Tănțica, precum și 

eliberarea din funcția de consilier la Cabinet Președinte 

 

232 23.10.2020 privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ivan Constanța Tănțica și reluarea activității în funcția publică 

de execuție de consilier, cls. I, grad profesional principal în cadrul Compartimentului juridic, contracte, cancelarie consiliu și 

arhivă din Direcția juridică și administrație publică 

 

233 23.10.2020 privind stabilirea indemnizației lunare de încadrare a domnului Dumitru Beianu, președinte al Consiliului Județean Giurgiu  

234 23.10.2020 privind convocarea plenului Consiliului Județean Giurgiu în ședință ordinară  

235 26.10.2020 privind numirea domnului Grătianu Nicolae Cristian în funcția de Administrator public al județului Giurgiu  

236 26.10.2020 privind încadrarea doamnei Tocuţ Simona în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

237 27.10.2020 privind desemnarea conducătorului unor compartimente funcţionale din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu  

238 27.10.2020  privind încadrarea doamnei Turcu Nicoleta în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

239 27.10.2020 privind constituirea comisiei de preluare a bunurilor date în administrare Consiliului Judeţean Giurgiu de către consiliile locale  

240 28.10.2020 privind constituirea comisiei de predare a imobilului Centrul de Recuperare şi Reabilitare Neuropsihică Cărpeniş, comuna 

Găiseni, aflat pe lista monumentelor istorice, poziţia 343, cod LMI GR II-m-B-14958 

 

241 29.10.2020 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public al judeţului Giurgiu pe anul 2020  

242 29.10.2020 privind constituirea comisiilor de inventariere a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al judeţului Giurgiu şi în 

administrarea Consiliului Judeţean pe anul 2020 

 

243 29.10.2020 privind aprobarea Declaraţiei de aderare la valorile fundamentale, principiile, obiectivele şi mecanismul de monitorizare a 

Strategiei Naţionale Anticorupţie 2016-2020 

 

244 30.10.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Stoian Alin Nicolae, inspector de specialitate, grad I în cadrul 

Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de Urgenţă din Direcţia Logistică, Managementul Spitalelor şi 

Patrimoniu 

 



F – PG.15.04 

245 30.10.2020 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de încadrare a domnului Silviu-Cristian Anculescu, vicepreşedinte al Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 

246 02.11.2020 privind convocarea plenului Consiliului Judeţean Giurgiu în şedinţă extraordinară  

247 02.11.2020 privind numirea doamnei Chiriac Maria, consilier, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Compartimentului monitorizare 

servicii de utilitate publică din Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului în funcţia publică definitive de consilier, clasa I, 

gradul professional asistent 

 

248 03.11.2020 privind încetarea contractului de management al domnului Muscalu Ionel din funcţia de manager al Muzeului Judeţean 

“Teohari Antonescu”Giurgiu 

 

249 04.11.2020 privind numirea domnului Dumitru Gabriel Virgil în funcţia de manager interimar la Muzeul Judeţean “Teohari 

Antonescu”Giurgiu 

 

250 04.11.2020 pentru modificarea art. 1 din dispoziţia nr. 17/27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi 

implementare a proiectului “i.R.E.M.- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială” 

 

251 04.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

252 05.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de “Furnizare termometre infraroşu non-

contact” în cadrul proiectului “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 

014+138249 

 

253 05.11.2020 privind stabilirea indemnizaţiei lunare de încadrare a doamnei Elisabeta Mihalcea, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean 

Giurgiu 

 

254 05.11.2020 privind numirea temporară a domnului Buzatu Dumitru George în vederea exercitării temporare a funcţiei contractuale de 

conducere de director al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

 

255 05.11.2020 privind avansarea doamnei Prodan Adelina Mihaela, inspector de specialitate în cadrul Comparimentului Gestiunea 

Patrimoniului din Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu în gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime 

în muncă 

 

256 09.11.2020 privind constiutirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de “Furnizare dezinfectanţi” în cadrul 

proiectului “Management efficient anti –COVID la nivelul DGASPC Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 014+138249 ” 

 

257 09.11.2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management a proiectului “Restaurare, consolidare şi dotare, Muzeul Judeţean 

Teohari Antonescu” 

 

258 09.11.2020 privind constituirea comisiei de examinare şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la examenul de promovare în grad 

professional imediat superior 

 

259 10.11.2020 privind încadrarea domnului Dobre George în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

260 10.11.2020 pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 113 din 04.06.2019 privind constituirea echipei de implementare a proiectului 

“Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure” (Îmbunătăţirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru 

o conectare mai bună la reţeaua infrastructurii TEN-T), acronim B-TeN, cod e-MS: ROBG-442, finanţat prin Programul 

INTERREG V-A România- Bulgaria 

 

261 10.11.2020 privind constituirea comisiei de recepţie a documentaţiilor tehnice, tehnico-economice care se realizează în cadrul contractelor 

derulate de Consiliul Judeţean Giurgiu 

 

262 10.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de supraveghere a execuţiei 

lucrărilor de construcţii prin diriginţi de şantier, aferente obiectivului “Baza tehnico-materială pentru creşterea vitezei de 

răspuns în situaţii de urgenţă” în cadrul proiectului “Investiţii pentru o regiune sigură: Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse - ISR”, 

cod 15.3.1.023, finanţat prin Programul INTERREG V-A România- Bulgaria 

 

263 11.11.2020 pentru modificarea articolului 1 din Dispoziţia nr. 327 din 07 august 2018 privind constituirea echipei de accesare, 

implementare şi monitorizare a proiectului “Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu, cod SMIS 126122”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

264 11.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de furnizare: Echipamente medicale în 

cadrul proiectului “Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul judeţului Giurgiu – CO-STOP”, Cod 

SMIS 2014+138250, Lot 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13 şi 14 

 

265 11.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de : Furnizare de echipamente de protecţie- 

dispozitive medicale, în cadrul proiectului “Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul judeţului 

Giurgiu – CO-STOP”, Cod SMIS 2014+138250, Lot 1,2,3 şi 4 

 



F – PG.15.04 

266 11.11.2020 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din Structura de Securitate a Consiliului Judeţean Giurgiu  

267 12.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie a “Serviciului de organizare 

cursuri de formare profesională LOT 2 – curs de manager de îmbunătăţire procese în cadrul proiectului “i.R.E.M.- Instituţii 

Responsabile, Eficienţă Managerială””,Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

268 12.11.2020 privind încadrarea domnului Tudor Petruţ Alexandru în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata 

mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

269 12.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a activităţii managerului Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, pe anul 2019  

270 12.11.2020 privind constituirea comisiei de soluţionare a contestaţiilor asupra rezultatelor evaluării activităţii managerului Spitalului 

Judeţean Giurgiu, pe anul 2019 

 

271 13.11.2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi implementare a proiectului “Valorificarea turistică durabilă a Centrului 

Pastoral-Cultural “Conacul Gavril Drugănescu” prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare” 

 

272 16.11.2020 privind convocarea plenului Consiliului Judeţean Giurgiu în şedinţă extraordinară  

273 16.11.2020 privind modificarea Contractului individual de muncă al doamnei Mărculescu Clara Victoria în sensul desfăşurării a activităţii 

în condiţii de telemuncă, la domiciului salariatului 

 

274 17.11.2020 pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 177 din 27 martie 2018 privind constituirea comisiei de verificare formală şi analiză 

a solicitărilor de acordare a sprijinelor financiare pentru personae fizice sau alte entităţi în scopul derulării activităţilor specific 

acestora 

 

275 18.11.2020 privind nominalizarea membrilor unităţii de implementare a proiectului “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul 

Giurgiu” 

  

276 18.11.2020 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a numitului Netotu Daniel  

277 18.11.2020 privind completarea Grupului de lucru interinstitutional ce va colabora cu firma de consultanţă desemnată în vederea elaborării 

Planului Judeţean de Gestionare a Deşeurilor- judeţul Giurgiu şi derulare procedură SEA 

 

278 19.11.2020 privind desemnarea doamnei Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu să îndeplinească atribuţiile 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

279 20.11.2020 privind desemnarea reprezentanţilor comunităţii ca membri în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu  

280 20.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării activităţii managerului Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu pe anul 2019 precum şi a calendarului desfăşurării evaluării 

 

281 20.11.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor de închiriere şi a clauzelor contractuale privind închirierea unui spaţiu în 

suprafaţă de circa 50 mp, situat în oraş Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

 

282 20.11.2020 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare DJ 413, DJ 603- 

Halta CFR Mihai Bravu –DN 41, km 0+000- 9+690, 9,690 km” 

 

283 20.11.2020 privind constituirea Comisiei de recepţie a echipamentelor pentru Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu, achiziţionate în 

cadrul proiectului “Investing in Road safety and improving the connectivity of Ruse municipality and Giurgiu county to TEN-

T transport network”- cod ROBG – 418” – (Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii între 

municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T) 

 

284 23.11.2020 privind desemnarea membrilor Grupului de Lucru pentru Integritate la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu  

285 23.11.2020 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului “i.R.E.M.- Instituţii 

Responsabile, Eficienţă Managerială”, Cod MySMIS: 135244, Cod SIPOCA:817 

 

286 23.11.2020 privind constituirea Comisiei de preluare a imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada Mircea cel Bătrân, nr. 24 “Biblioteca 

Judeţeană”Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu 

 

287 25.11.2020 privind avansarea doamnei Ciotea Andreea Octavia, consilier în cadrul Compartimentului monitorizare proceduri 

administrative din Direcţia juridică şi administraţie publică în gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 

288 25.11.2020 privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în grad profesional 

imediat superior, organizat în perioada 21-24 decembrie 2020 

 

289 25.11.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Furnizare încălţătoare automate de 

botoşi în cadrul proiectului “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu -MACOV”, cod SMIS 

2014+138249 

 

290 25.11.2020 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului “Management eficient anti-

COVID la nivelul DGASPC Giurgiu -MACOV”, cod SMIS 2014+138249”, pentru DGASPC Giurgiu 

 

291 26.11.2020 privind desemnarea reprezentantului Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Şcolii 

Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu 

 



F – PG.15.04 

292 27.11.2020 privind promovarea doamnei Anculescu Anca, inspector de specialitate în gradul profesional imediat superior  

293 27.11.2020 privind convocarea plenului Consiliului Judeţean Giurgiu în şedinţă ordinară  

294 27.11.2020 privind delegarea calităţii de reprezentant de drept a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a 

Acţionarilor a Operatorului Regional “Apa Service”S.A. Giurgiu 

 

295 02.12.2020 privind constituirea Comisiei tehnico-economice pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice  

296 04.12.2020 privind delegarea calităţii de reprezentant de drept a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Sănătate Asigurată prin Apă Curată” 

 

297 04.12.2020 privind delegarea calităţii de reprezentant de drept a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Management Eficient pentru un Judeţ Curat” 

 

298 04.12.2020 privind delegarea calităţii de reprezentant de drept a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Iluminat Public Eficient” 

 

299 04.12.2020 privind constituirea Comisiei de recepţie a lucrărilor de construcţii realizate în cadrul Programului cu lucrările de întreţinere şi 

reparaţii drumuri judeţene 

 

300 07.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de “Furnizare echipamente de protecţie”în 

cadrul proiectului “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV, cod SMIS 014+138249” 

 

301 08.12.2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de secretar general al judeţului Giurgiu, de 

către doamna Crişu Nina Carmen 

 

302 08.12.2020 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei juridice şi 

administraţie publică de către doamna Cioacă Daniela 

 

303 08.12.2020 privind convocarea plenului Consiliului Judeţean Giurgiuîn şedinţă de îndată  

304 08.12.2020 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Boiangiu Florentina, referent, cls.III, gradul profesional superior, cu acordul 

părţilor 

 

305 08.12.2020 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Brebenel Aurelia ca urmare a detaşării în vederea exercitării cu caracter 

temporar, a funcţiei publice de conducere, temporar vacantă de Secretar General al Judeţului Giurgiu 

 

306 10.12.2020 pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 288 din 25 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior 

 

307 10.12.2020 privind încetarea modificării Contractului individual de muncă al doamnei Mărculescu Clara Victoria în sensul desfăşurării 

activităţii în condiţii de telemuncă, la domiciliul salariatului 

 

308 10.12.2020 privind desemnarea doamnei Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Giurgiu să îndeplinească atribuţiile 

Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

309 11.12.2020 privind constituirea comisiei de concurs şi, respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea postului vacant 

contractual de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control 

Trafic Giurgiu 

 

310 11.12.2020 privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie deţinute de doamna Dobre Elena 

Cati, consilier, cls.I, gradul profesional superior, gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul 

Compartimentului secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul din Direcţia Juridică şi Administraţie Publică 

 

311 11.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări “Servicii de proiectare 

(documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, PAC, POE, PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi execuţie lucrări 

la obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale- Malu Spart- DN 61, km 13+685-14+184 şi 22+263-29+221, 

7,450 km” în cadrul proiectului “Well connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” (“Noduri bine conectate 

Giurgiu-Borovo la reţeaua de transport TEN-T”), acronim: w-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

 

312 15.12.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Drăghici Lucica, având funcţia de îngrijitor, în cadrul 

Compartimentului Administrativ din Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu 

 

313 15.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de “Furnizare tuneluri de decontaminare” 

în cadrul proiectului “Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 014+138249 

 

314 15.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie “Echipamente IT, necesare 

derulării activităţilor echipei de implementare a proiectului Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari 

Antonescu”, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 

 

315 16.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 



F – PG.15.04 

316 16.12.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Muzeului 

Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu 

 

317 17.12.2020 privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţia de 

conducere vacantă de director executiv al Direcţiei Achiziţii Publice şi Investiţii, organizat în perioada 11-15 februarie 2021 

 

318 17.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de : “Furnizare de sisteme de protecţie 

pentru sporirea siguranţei circulaţiei rutiere pentru Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic (DJTADJCT) Giurgiu” în cadrul proiectului “Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea conectivităţii 

între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T”, cod e-MS: ROBG-418 

 

319 21.12.2020 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

320 21.12.2020 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea postului 

contractual de execuţie vacant de şofer, treapta profesională I 

 

321 21.12.2020 privind modificarea şi completarea art.1 din Dispoziţia nr. 284 din 23 noiembrie 2020 privind desemnarea membrilor Grupului 

de Lucru pentru Integritate la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

322 22.12.2020 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Andrei Radu Cornel, referent, treapta profesională IA, cu 

acordul părţilor 

 

323 23.12.2020 privind convocarea plenului Consiliului Judeţean Giurgiu în şedinţă extraordinară  

324 23.12.2020 privind promovarea doamnei Chiţu Maria Arabela în gradul profesional imediat superior din Compartimentul monitorizare 

proceduri administrative- Direcţia juridică şi administraţie publică 

 

325 23.12.2020 privind constituirea Comisiei administrative de analiză a punerii în executare a Sentinţei civile definitive nr.31 din 22 februarie 

2017 

 

326 23.12.2020 privind delegarea parţială de atribuţii doamnei Pană Lidia Doina, în funcţia publică de conducere vacantă de Director executiv 

al Direcţiei Achiziţii Publice şi Investiţii 

 

327 28.12.2020 privind delegarea parţială a atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de conducere vacantă de director executiv al Direcţiei 

Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu 

 

328 29.12.2020 privind numirea doamnei Guşe Ana în funcţia de director medical interimar al unităţii sanitare cu paturi – Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 

329 30.12.2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie “materiale consumabile şi 

birotică, necesare derulării activităţilor echipei de implementare a proiectului Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean 

Teohari Antonescu”, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 

 

 


