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Număr 

 

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

 

1. 

 

 

15.01.2020 

 

Privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2019 

 

 

2. 

 

14.02.2020 

 

Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier județean a 

domnului Vasile Mustățea și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta 

 

 

3. 

 

 

 

14.02.2020 

 

Privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, și a bugetului de venituri şi cheltuieli al 

instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2020 

 

 

4. 

 

 

 

 

14.02.2020 

Privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform 

prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, art.6 alin.(6) și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a 

sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform art.33 alin.(3) lit.b) din 

Legea nr.273/2006, estimări 2021-2023 

 

 

 

5. 

 

14.02.2020 

Privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 

401A Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km” 

 

 

 

6. 

 

14.02.2020 

Privind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 

401A Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km” 

 

 

7. 

 

14.02.2020 

Pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.141 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind completarea 

inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul județean DJ 505 și obiectivele 

aferente acestuia (poduri-podețe) 

 

 

8. 

 

14.02.2020 

Privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Giurgiu a construcției C2 – garaj, situată în Municipiul 

Giurgiu, Str. Baciului, nr.26 aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în 

scopul desființării” 

 

 

9. 

 

14.02.2020 

 

Privind eliberarea d-lui Vasile Andronache din funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

10. 

 

14.02.2020 

 

Privind alegerea în funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu a d-lui Preda Ionuț Gabriel 

 

 

11. 

 

20.03.2020 

Privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier județean a 

domnului Florian Velicu și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta 

 

 

12. 

 

20.03.2020 

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

publice finanțat integral sau parțial din venituri proprii și subvenții 

 

 

13. 

 

20.03.2020 

Privind modificarea și completarea Anexei nr. 4.1. – Lista poziției globale ”Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole 

Buget 2020, la Hotărârea nr. 3 din 14 februarie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

14. 

 

20.03.2020 

Pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr. 133 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu, privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții ”Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de 

răspuns în situații de urgență”, în faza studio de fezabilitate 

 

 

15. 

 

20.03.2020 

Privind repartizarea pe unități admnistrativ-teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri 

județene și comunale, pe anul 2020 
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16. 

 

20.03.2020 

Privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale nr. 1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2019-2020 și în semestrul I al anului școlar 2020-2021, precum și a 

numărului și cuantumului acestora 

 

 

17. 

 

20.03.2020 

Pentru utilizarea sumei de 100.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de măsuri în privința prevenirii și limitării răspândirii 

îmbolnăvirilor cu coronavirus 

 

 

18. 

 

20.03.2020 

 

Privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor ”Pro Europa” 

 

 

19. 

 

20.03.2020 

 

Privind acordarea unor sprijine financiare 

 

 

20. 

 

20.03.2020 

Pentru modificarea art. 2 din Anexa la Hotărârea nr. 12 din 08 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al serviciului local cu cazare Casa de tip familial ”Ioana” din cadrul Direcției Genenerale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

 

21. 

 

20.03.2020 

 

Privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în cazurile de violență domestic 

 

 

22. 

 

20.03.2020 

Privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru organizarea și realizarea 

activităților de contractare de servicii sociale acordate de furnizori publici și privați 

 

 

23. 

 

20.03.2020 

Privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Casa Mea” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

 

24. 

 

20.03.2020 

Privind atribuirea denumirii de strada ”Aleea Magnolia” pentru drumul de acces reprezentat de lotul nr. 27 compus din teren 

în suprafață de 2786 mp, situate în comuna Bolintin Deal, județul Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr. 4157 a localității 

Bolintin Deal, identificat cu numărul cadastral 4157, aflat în domeniul public al județului Giurgiu 

 

 

 

25. 

 

 

20.03.2020 

Privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și 

îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road 

Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect 

ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar 

final al proiectului 

 

 

26. 

 

20.03.2020 

Privind aprobarea depunerii de către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a unei cereri de 

finanţare nerambursabilă pentru înființarea unui Centru de Zi în zona aferentă teritoriului GAL Giurgiu Est a judeţului 

Giurgiu , respectiv în comuna Hotarele în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B „Sprijin pentru 

înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de infrastructură socială” 

 

 

27. 

 

20.03.2020 

 

Privind aprobarea organigramei și statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

 

28. 

 

20.03.2020 

Privind modificarea și completarea art. 1 al Hotărârii nr. 44 din 9 august 2016 a Consiliului Județean Giurgiu privind 

validarea componenței nominale a membrilor Autorității Teritoriale de Ordine Publică a Județului Giurgiu 

 

 

29. 

 

20.03.2020 

 

Privind aprobarea votului electronic în cadrul Comisiilor de specialitate și ședințelor de consiliu județean 

 

 

30. 

 

06.04.2020 

Privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și al bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

 

31. 

 

06.04.2020 

Privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu, pentru o perioadă de 6 luni 

 

 

32. 

27.04..2020 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 Rectificată în data de 03 iunie 2020 

 

33. 

27.04.2020 Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 

Control Trafic Giurgiu 
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34. 

 

27.04.2020 

Privind darea în folosință gratuită a unui Autogreder achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și 

îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road 

Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect 

ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar 

final al proiectului 

 

 

Rectificată în data de 29 mai 2020 

 

35. 

07.05.2020 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

 

36. 

07.05.2020 Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare DJ 506 A, 

Limită județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14+000 – 20+930; 6,930 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție 

 

 

37. 

07.05.2020 Privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare și căi de acces 

proprietăți DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic de execuție 

 

 

38. 

21.05.2020 Privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, pe anul 2019  

 

39. 

21.05.2020 Privind desemnarea reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. APA SERVICE GIURGIU 

S.A. 

 

 

40. 

21.05.2020 Privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. APA SERVICE GIURGIU 

S.A. să aprobe Situaţiile financiare întocmite la 31 decembrie 2019 

 

 

41. 

21.05.2020 Privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de consiliu județean în perioada de stare 

de urgență sau stare de alertă 

 

 

42. 

04.06.2020 Privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul I 2020  

 

43. 

04.06.2020 Privind modificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

 

44. 

04.06.2020 Pentru utilizarea sumei de 300.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de măsuri în privința prevenirii și limitării răspândirii 

îmbolnăvirilor de coronavirus 

 

 

45. 

04.06.2020 Privind modificarea  statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu  

 

46. 

04.06.2020 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu 

 

 

47. 

04.06.2020 Privind aprobarea Procedurii de vânzare a bunurilor din domeniul privat al Județului Giurgiu  

 

48. 

04.06.2020 Privind aprobarea repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 503A zona 

Răsuceni-Cucuruzu, DJ 411 zona Budeni-Comana, DJ 412A zona Grădiştea-Budeni, DJ 401A zona Găiseni-Cărpenişu, DJ 412 

A zona Ogrezeni-Bolintin Vale, DJ 412C zona Ogrezeni -Podişor 

 

 

49. 

04.06.2020 privind aprobarea Proiectului “ i.R.E.M – Instituții Responsabile, Eficiență Managerială” - Cod SIPOCA/SMIS2014+: 

817/135244 şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 

50. 

04.06.2020 Privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pe anul 2020  

 

51. 

04.06.2020 Privind aprobarea modificării organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de organizare şi funcţionare pentru Spitalul 

de Pneumoftiziologie Izvoru 

 

 

52. 

 

09.06.2020 

Pentru modificarea anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.43/2020  privind modificarea bugetului propriu de venituri 

și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri 

proprii și subvenții pe anul 2020 

 



F – PG.15.02 

53. 15.06.2020 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020  

54. 15.06.2020 Pentru aprobarea modificării şi completării Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.132 din 25 octombrie 2019 privind 

aprobarea proiectului ”Centru de zi Buturugeni”, în cadrul Programul Național de Dezvoltare Rurală (PNDR) 2014-2020, 

Măsura M 4/6B – „Investiții în infrastructura socială” și a cheltuielilor legate de proiect 

 

55. 15.06.2020 Privind aprobarea Monografiei Economico-Militare a judeţului Giurgiu, Ediţia 2020  

56. 23.06.2020 Privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020  

57. 23.06.2020 Pentru aprobarea modificării Anexei nr.2 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind 

stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al 

Consiliului Județean Giurgiu, precum și din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia 

 

58. 23.06.2020 Privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu  

59. 23.06.2020 Pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotare 

medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250, depus 

spre finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructura Mare 

 

 

60. 

 

30.06.2020 

Privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu a Bisericii Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu hramul 

Sfinților  Arhangheli Mihail și Gavril și a demisolului aferent, aflată în curtea Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, 

Bulevardul București nr.18 (fostă Strada București, nr.82) 

 

 

61. 

 

30.06.2020 

Pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor legate de proiect și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Management 

eficient anti-covid la nivelul DGASPC Giurgiu - MACOV”, cod SMIS 138249, depus spre finanțare în cadrul Programului 

Operațional Infrastructura Mare 

 

62. 17.07.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

63. 17.07.2020 privind darea în folosință gratuită a unui echipament achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și 

îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road 

Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect 

ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar 

final al proiectului 

 

64. 17.07.2020 privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situaţiilor de 

urgenţă pe anul 2020 

 

65. 17.07.2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii “Eficientizare energetică sediu 

administrativ C.J.Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

 

66. 17.07.2020 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul II 2020  

67. 17.07.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită a lotului nr.76 (camera 148) în suprafaţă de 33,80 mp din cadrul Dispensarului Policlinic 

Giurgiu, situat în Şos. Alexandriei nr.7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, Sindicatului ,,Sanitas” Giurgiu 

 

68. 29.07.2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești  

69. 29.07.2020 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu  

70. 29.07.2020 privind atribuirea în folosință gratuită a unei ,,Centrale telefonice Siemens HI PATH 1150” Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani 
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71. 29.07.2020 privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru 

aprobarea REGULAMENTULUI privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a Județului 

Giurgiu de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării reţelelor 

de comunicaţii electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind 

construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard 

 

72. 29.07.2020 pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor de proiect și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotare medicală 

performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250, selectat pentru 

finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

 

73. 29.07.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital 

Nou C1+C2” – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” 

 

74. 29.07.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

75. 06.08.2020 privind redistribuirea produselor contractate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea 

bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, 

precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018 rămase 

nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ preuniversitar 

 

76. 17.08.2020 privind completarea art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.76 din 09 iulie 2018 privind predarea către Ministerul 

Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului situat 

în județul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.18 și asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de 

investiții “Reabilitare, extindere și dotare corp Spital Nou C1+C2” 

 

77. 17.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 

 

 

78. 17.08.2020 pentru aprobarea modificării Anexei nr 3 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean 

Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia 

 

79. 17.08.2020 privind completarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a Judeţului Giurgiu 2014-2020”  

80. 17.08.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Protoieria Bolintin, judeţul Giurgiu, în vederea realizării proiectului “ 

Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural << Conacul „Gavril Drugănescu” >> prin reabilitare, dezvoltare, 

modernizare şi dotare” 

 

81. 17.08.2020 privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului  de infrastructură rutieră „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile 

judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi  DJ 601” 

 

82. 17.08.2020 privind darea în folosință gratuită a unui echipament respectiv Mașină cu cântar pentru monitorizare și control trafic 

agabaritic, achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între 

municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the 

Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect ROBG-418, către 

Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului 

 

83. 17.08.2020 privind atribuirea în folosinţă gratuită Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic 

Giurgiu a bunurilor rezultate din dezafectarea podului provizoriu pe DJ 601peste Râul Neajlov( respectiv 39 bucăți tuburi de 

beton și 212 ml parapeți de beton tip New Jersey) 

 

84. 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin reorganizarea 

Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava  

 

85. 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin reorganizarea 

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu  

 

86. 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea 

Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele  

 

87. 28.08.2020 pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului  

http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216801
http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/216430
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88. 28.08.2020 privind aprobarea tarifelor de călătorie și a contractului - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane 

aplicabile Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit 

 

89. 28.08.2020 privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a loturilor de teren cu nr. 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în comuna Bolintin Deal 

 

90. 28.08.2020 privind  transmiterea loturilor de teren cu nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în comuna 

Bolintin Deal din domeniul public al Județului Giurgiu și din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  în domeniul public 

al Orașului Bolintin Vale  

 

91. 28.08.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 412 A: Adunații Copăceni 

– Dărăști Vlașca – Novaci – Popești – Mihăilești” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție  

 

92. 28.08.2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu  

93. 28.08.2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 

Control Trafic Giurgiu 

 

94. 28.08.2020 privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmarea a aplicării prevederilor O.U.G. nr.114/2018 şi a principalilor 

indicatori tehnico-economici pentru 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”  

Rectificată în data de 03 septembrie 2020 

95. 28.08.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

Rectificată în data de 06 octombrie 2020 

96. 28.08.2020 privind acordarea unor sprijine financiare  

97. 28.08.2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare  

98. 28.08.2020 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru   

99. 10.09.2020 privind aprobarea modificării art.2 alin.(2) din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 120 din 30 septembrie 2019 privind 

aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare si dotare Muzeul Judetean Teohari Antonescu" şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

100. 15.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

101. 22.09.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020  

102. 22.09.2020 pentru completarea art.1 al Hotărârii nr.192 din 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea cotei lunare de 

carburant pentru autoturismele din dotarea Consiliului Județean Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.114/20.06.2017 

 

103. 22.09.2020 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu  

104. 22.09.2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu asupra suprafeţei utile totale de 16,12 

mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu 

 

105. 22.09.2020 privind revocarea folosinței gratuite a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu asupra unui spaţiu cu suprafaţa  de 

256,29 mp la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului 

Giurgiu 

 

106. 22.09.2020 privind acordarea unor sprijine financiare  

107. 22.09.2020 privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu 

 

108. 29.10.2020 privind alegerea vicepreședinților Consiliului Județean Giurgiu  

109. 29.10.2020 privind aprobarea numărului și denumirii comisiilor de specialitate, precum și numărul membrilor fiecărei comisii  

110. 29.10.2020 privind aprobarea componenței nominale a comisiilor de specialitate  

111. 29.10.2020 privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de consiliu județean în perioada de stare 

de urgență sau stare de alertă 

 

112. 06.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2020 

 

113. 06.11.2020 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2020  

114. 06.11.2020 pentru completarea Anexei nr.8 la Hotarârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.167 din 16 decembrie 2019, privind stabilirea 

taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituţiile publice subordonate  acestuia pentru anul fiscal 

2020 

 

115. 06.11.2020 privind aprobarea revocării Hotărârii nr.104 din 22 septembrie 2020 și a Hotărârii nr.105 din 22 septembrie 2020  

116. 06.11.2020 privind aprobarea modificării arondării activității Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Vale  
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117. 06.11.2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Giurgiu 

 

118. 06.11.2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare   

119. 06.11.2020 privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, aflat pe raza comunei Joița, din administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu și din proprietatea  publică a Județului Giurgiu în  proprietatea  publică a Statului Român și  în administrarea 

Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 

 

120. 06.11.2020 privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul 

Giurgiu și Districtul Ruse – ISR ” (Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod identificare 

15.3.1.023, cod e- Ms ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu 

 

121. 06.11.2020 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi  

122. 06.11.2020 pentru modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea indicatorilor 

tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – Spitalul Județean de 

Urgență Giurgiu” 

 

123. 20.11.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

124. 20.11.2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu  cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea  realizării  proiectului 

“Extindere SMIDS, jud. Giurgiu” 

 

125. 20.11.2020 privind stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism 

 

126. 20.11.2020 privind exploatarea și repartizarea masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene  DJ 505 (zona 

Chiriacu – Valea Bujorului) și DJ 411 ( zona Iepurești) 

 

127. 20.11.2020 privind aprobarea instituirii de restricții totale temporare de circulație pe unele sectoare de drumuri județene în perioada de 

iarnă, respectiv 01 decembrie 2020 – 28 februarie 2021 

 

128. 20.11.2020 privind acordarea unor sprijine financiare  

129. 20.11.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență 

Giurgiu 

 

130. 20.11.2020 privind închirierea unui spațiu în suprafață de circa 50 mp, situat în oraș Bolintin Vale,  judeţul Giurgiu, în scopul înființării 

unui birou al Consiliului Județean Giurgiu 

 

131. 20.11.2020 privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Județean Giurgiu ca membri ai Autorității Teritoriale de Ordine Publică 

a Județului Giurgiu 

 

132. 20.11.2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu, Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor 

Judeţene şi Control Trafic Giurgiu și Municipiul Giurgiu 

 

133. 20.11.2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Amenajare sensuri giratorii în 

intersecțiile Străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraș Bolintin-

Vale” 

 

134. 20.11.2020 pentru aprobarea modificării Art.3 din Hotărârea nr.22 din 19 martie 2018 privind aprobarea asocierii dintre județul Giurgiu și 

Orasul Bolintin Vale in vederea realizării obiectivului de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile Străzii Republicii 

cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraș Bolintin-Vale” 

 

135. 20.11.2020 privind aprobarea proiectului “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul Giurgiu”, cod SMIS 146239, depus spre 

finanțare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

136. 03.12.2020 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a 

indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acestei 

 

137. 03.12.2020 privind aprobarea intenției de preluare a unui pachet de acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apa Service” S.A. Giurgiu  

138. 03.12.2020 privind încetarea aplicabilității Hotărârilor nr.134 din 18 noiembrie 2016,  nr.101 din 29 august 2018 și nr.102 din 29 august 

2018 

 

139. 03.12.2020 privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2021 propus de către 

Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu 

 

140. 03.12.2020 privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2021  

141. 03.12.2020 privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021  

142. 03.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și 

dotare  Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție 
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143. 

 

03.12.2020 

privind solicitarea transmiterii unor terenuri situate în Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, din domeniul public al 

Municipiului Giurgiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu   în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi 

administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

144. 03.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

145. 03.12.2020 privind alocarea sumei de 130.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care 

vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2020 

 

146. 03.12.2020 privind acordarea unor sprijine financiare  

 

147. 

 

03.12.2020 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „O ALTFEL DE VIAȚĂ PENTRU 

PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” – 2 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Malu, județul Giurgiu, în faza Studiu 

de fezabilitate 

 

148. 03.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „UN PAS ÎNAINTE” – 3 locuințe protejate 

și un Centru de zi în comuna Hotarele, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate 

 

149. 03.12.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR” – 4 

locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Izvoarele, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate 

 

150. 09.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

151. 22.12.2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

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

 

152. 22.12.2020 privind aprobarea înfiinţării Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L.  

153. 22.12.2020 privind acordarea unor sprijine financiare  

154. 22.12.2020 privind aprobarea dării în folosință gratuită Sindicatului Asistenților Medicali din Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a 

unor echipamente (lămpi bactericide) achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu 

 

155. 29.12.2020 privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie 

Izvoru 

 

156. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia 

Pescuitului Dunărean” 

 

157. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”I.A. 

Bassarabescu” Giurgiu 

 

158. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale 

nr.1 Giurgiu 

 

159. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Administrativ al Teatrului ”Tudor Vianu” 

Giurgiu 

 

160. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de orientare școlară și profesională în cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu 

 

161. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean ”Teohari 

Antonescu” Giurgiu 

 

162. 29.12.2020 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-

Socială Mogoșești 

 

163. 29.12.2020 privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia 

pentru anul fiscal 2021 

 

164. 29.12.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor 

asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, pentru anul 2021 

 

165. 29.12.2020 privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere şi  a contribuţiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, 

în funcție de gradul de dependență, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2021 

 

166. 29.12.2020 privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.64 din 25 mai 2018  

167. 29.12.2020 privind aprobarea contului de execuție a bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2020 

 

168. 29.12.2020 privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr.141 din 21 octombrie 2014 a Consiliului Județean Giurgiu, cu modificările și 

completările ulterioare 
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169. 29.12.2020 privind aprobarea devizului general actualizat şi a noilor indicatori tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de 

investiții „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu” 

 

170. 29.12.2020 privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere şi  a contribuţiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, 

în funcție de gradul de dependență, în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, 

pentru anul 2021 

 

171. 29.12.2020 privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, 

precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în 

formă instituţionalizată pentru anul 2021 

 

172. 29.12.2020 pentru modificarea Hotărârii nr.120 din 30 septembrie 2019  privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare si dotare 

Muzeul Județean Teohari Antonescu” şi a cheltuielilor legate de proiect 

 

 


