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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU, 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la 

art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE: 

 

 

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 28 ianuarie 

2021, ora 1100. 

           (2) Ședința se va desfășurarea conform Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu. 

 Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

 Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la 

momentul adoptării acestora. 

 Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții 

care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Compartimentului juridic, contracte, 

cancelarie consiliu și arhivă. 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Aurelia Brebenel 

 

 

GIURGIU,22 ianuarie 2021 

Nr.18 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.18 din 22 ianuarie 2021 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

al şedinţei ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 

 28 ianuarie 2021, ora 11.00 

 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 08 ianuarie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna. Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 
 

2. Proiect de hotărâre nr.176 din 28 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților 

Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L. și 

stabilirea atribuțiilor acesteia, referatul de aprobare nr.17888 din 28 decembrie 2020 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.17889 din 28 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și 

administrație publică, avizul Comisiei  buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

         dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.177 din 31 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei, statului 

de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., 

precum și aprobarea contractului de mandat al administratorului, referatul de aprobare 

nr.18044 din 31 decembrie 2020 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.18045 din 31 

decembrie 2020 al Direcției juridice și administrație publică, avizul Comisiei  buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.4 din 12 ianuarie 2021 pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.136 

din 3 decembrie 2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a județului Giurgiu şi de stabilire a indemnizației de ședință pentru membrii 

acesteia, referatul de aprobare nr.530 din 12 ianuarie 2021 al preşedintelui, raportul de 

specialitate nr.531 din 12 ianuarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică şi avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.6 din 14 ianuarie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu – Serviciul Rutier a unor echipamente 

achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 
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conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, 

referatul de aprobare nr.696 din 14 ianuarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate 

nr.697 din 14 ianuarie 2021 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu, 

avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei juridice, ordine publică 

și situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.8 din 14 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților 

consiliului județean în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Giurgiu, pentru anul 2020, referatul de aprobare nr.735 din 

14 ianuarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.736 din 14 ianuarie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Daniela Ruse      - consilier 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.9 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Spitalului Județean de urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în cadrul 

proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu – CO-STOP”, referatul de aprobare nr.798 din 15 ianuarie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.799 din 15 ianuarie 2021 al Direcției logistică, managementul 

spitalelor şi patrimoniu, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.10 din 18 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al județului Giurgiu în anul 2021, referatul de aprobare nr.847 din 18 ianuarie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.848 din 18 ianuarie 2021 al Direcției economice și 

avizul Comisiei  buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.11 din 19 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării organigramei 

şi statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, referatul de aprobare nr.958 

din 19 ianuarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.959 din 19 ianuarie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, 

avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei juridice, ordine publică 

și situații de urgență  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Mariana Ionescu    - consilier 

       dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 
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10. Proiect de hotărâre nr.13 din 20 ianuarie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.1059 din 20 ianuarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.1060 din 20 ianuarie 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei  buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

11. Diverse: 

- Raportul de control privind verificarea unor aspecte legate de gestionarea elementelor 

patrimoniale ale entității 

- Decizia nr.42 din 22 decembrie 2020 a Camerei de Conturi Giurgiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Aurelia Brebenel 


