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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 09 ianuarie 2023 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 09 ianuarie 2023, ora 

1000, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.6 din 06 ianuarie 2023, conform prevederilor art.179 alin.(3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

 Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Absent 

4.  Roșu Cosmina-Andreea PNL Prezent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent online 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent online 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent online 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent online 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent  

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Vacant  PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent  

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent  online 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent   

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent online 
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 Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna. Madina Bălăceanu – șef serviciu; 

- Dl. George Dobre – consilier președinte; 

- Dl. Ciprian Danciu – consilier președinte; 

- Dl. Vlad Ciobanu – șef serviciu. 

  

 Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea 

analizării și exprimării votului. 

 

XXXXXXXXXXX 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați colegi vă invităm la o ședință bliț extraordinară, ne-am obișnuit deja cu 

procedura, sperăm să nu exagerăm în 2023, dar ședința de astăzi este obligatoriu de parcurs, 

până să intrăm pe procedură, vă invit să ascultăm intonarea Imnului național. 

 

SE INTONEAZĂ IMNUL NAȚIONAL 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Dacă v-am energizat, să purcedem repede la treabă, mai ales că avem o ordine 

de zi cu doar trei proiecte de hotărâre, vă supun aprobării proiectul, cu mențiunea că punctul 

2 este cel care a impus organizarea ședinței astăzi, era termen limită de aprobare a acoperirii 

deficitului. Dacă sunt comentarii pe marginea ordinii de zi? Supun aprobării proiectul, vă 

rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 decembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al județului 

 

- Proiect de hotărâre nr.2 din 04 ianuarie 2023 privind aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii „Bloc de locuințe de serviciu – 48 unități locative, 

mun.Giurgiu, jud.Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.113 din 04 

ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.113 din 04 ianuarie 2023 al 

Direcţiei Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții. Patrimoniu, urbanism și 

infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.3 din 05 ianuarie 2023 privind acoperirea definitivă din excedentul 

bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și din excedentul bugetului fondurilor 

externe nerambursabile (sursa D) a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2022, referatul 

de aprobare nr.140 din 05 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.146 din 

05 ianuarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

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

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent   
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   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.4 din 05 ianuarie 2023 privind aprobarea Regulamentului de 

premiere a sportivilor şi antrenorilor care au obţinut performanțe deosebite la competiţiile 

sportive interne şi internaţionale oficiale, referatul de aprobare nr.198 din 05 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.205 din 05 ianuarie 2023 al Serviciului Juridic-

contencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Doamna secretar, bucătăria dvs.... 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

- Sunt prezenți la această ședință 29 de membri ai Consiliului Județean Giurgiu. Supun 

aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei extraordinare din  29 decembrie. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Avem și abțineri, avem 24 de voturi „pentru”. 

Mulțumesc! 

 

 Documentul a fost aprobat cu 24 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 5 „abțineri”. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Primul proiect de hotărâre, nr.2, privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii „Bloc de locuințe de serviciu – 48 unități locative, 

mun.Giurgiu,” în faza Studiu de fezabilitate. Cunoașteți istoricul, am primit acest teren de la 

colegii de la consiliul local al municipiului, considerăm că sunt absolut necesare aceste unități 

locative pentru specialiști, gândindu-ne în primul rând la medici, cei care lucrează deja în spital 

sau pe care dorim să-i atragem în viitorul apropiat și nu în ultimul rând, specialiști în educație, 

profesori, pentru că ne străduim să punem pe traseul ideal proiectul cu dezvoltarea campusului 

pentru învățământul profesional și dual, mai sunt multe de făcut și astăzi avem o ședință pe 

acest subiect, dar dacă înțelegem conceptul de dezvoltare durabilă, toate aceste proiecte trebuie 

cumva să fie parcurse și susținute la unison.  

- Comisia de buget, comisia pentru investiții, avize favorabile. Dacă sunt intervenții din partea 

dvs.? 

- Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.1. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Această hotărâre deja, împreună cu studiul de fezabilitate, va fi trimisă la Agenția Națională 

pentru Locuințe, proiectul nostru este deja cuprins în bugetul instituției și avem promisiuni că 

va fi parcurs cât de repede permite legea, procedura de achiziție pentru un constructor, 

sperăm ca undeva în jurul sfârșitului semestrului, jumătății anului 2023, să înceapă lucrările 

pentru execuție.  

- Punctul 3, Proiect de hotărâre nr.3 din 05 ianuarie 2023, acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile (sursa D) a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 

2022. 
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- Nu mă întrebați mai multe, pentru că îmi scapă detaliile unui asemenea proiect de hotărâre, 

dar mi s-a explicat că trebuie musai aprobat și încă până la o dată limită care se împlinește 

astăzi.  

- Comisia de buget, aviz favorabil. Cert este că e de bine acest proiect de hotărâre, ne rezervă 

un excedent pe care îl vom folosi pentru investiții în anul 2023. 

- Intervenții din partea dvs.? Doriți detalii suplimentare? Avem niște specialiști în sală, care pot 

să vorbească ore în șir pe marginea acestui subiect, noroc că nu-i întrebăm.  

- Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult! 

 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.2. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în sfârșit, punctul 4: Proiect de hotărâre nr.4 privind aprobarea Regulamentului de 

premiere a sportivilor şi antrenorilor care au obținut performanțe deosebite la competiţiile 

sportive interne şi internaționale oficiale 

- „Au obținut”, e o formulare tipică, ne referim la cei care începând cu anul 2023 vor obține. 

Mulțumesc doamnei secretar că a dat curs rugăminților mele susținute, de a găsi o modalitate 

să premiem copii și antrenori deopotrivă, am avut câteva semi-eșecuri anii anteriori, au fost, 

dacă nu greșesc, lotul de tenis de masă care au obținut o performanță notabilă, au mai fost 

câțiva tineri care...la concursuri naționale și chiar internaționale, au obținut rezultate 

deosebite, nu am reușit, pentru că ne descurcăm destul de greu în hățișul legislativ din 

România, avem și Curtea de conturi cu care n-avem întotdeauna aceleași opinii pe marginea 

unor asemenea abordări, cu acest regulament, invit în continuare pe copii și deopotrivă 

antrenori din județul Giurgiu, să performeze în primul rând pentru ei, le mulțumim pentru că 

o fac și în numele comunității și o să-i premiem, dacă rețin, premiile sunt de la 1000 de lei la 

300 de lei, în funcție de nivelul de performanță.  

- Dacă sunt intervenții? Vă rog! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

- Deci aș vrea să fac precizarea că așa cum s-a procedat și la acordarea stimulentelor pentru 

elevi, fiind primul an, vom premia copii, sportivii și antrenorii care au obținut rezultate în 

2022. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte bine! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

- Deci putem și pe urmă intrăm într-un...normal. Mulțumesc! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Facem o dreaptă recunoaștere a eforturilor anterioare. Deci o să inventariem atunci toate 

situațiile anterioare pe care le avem noi primite în instituție, dacă sunt situații...rugăm presa 

să ne ajute să-i descoperim pe performerii care nu sunt încă cunoscuți, și cu scuzele de 

rigoare, promitem că de-acum înainte, parcursul și colaborarea noastră cu sportivi din județul 

Giurgiu, nu va mai avea niciun fel de sincope. 

- Comisia pentru educație, comisia juridică, avize favorabile! Dacă doriți să interveniți pe 

marginea acestui proiect de hotărâre? 

- Dacă nu, supun aprobării, vă rog! 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult! 

 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.3. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- La „Diverse”? Nu mai avem punctul „Diverse”...doamna secretar nu e de acord cu el, mie îmi 

place, dar.... 
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Madina Bălăceanu-șef serviciu C.J.G.: 

- Și mie....îmi place de data asta.... 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

- Asta nu înseamnă că ne împiedică să.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- ...nu avem subiecte. Poate găsim data viitoare! 

Madina Bălăceanu-șef serviciu C.J.G.: 

- Vreau să spuneți de rapoartele de activitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Îmi place asta... 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

- Da, ca să nu uit....ați primit, toți consilierii, o adresă de la noi și v-am înaintat și adresa 

prefecturii, cu privire la obligația dvs. de a vă întocmi rapoartele anuale de activitate. Deci vă 

rugăm să dați curs invitației, da, astfel încât până la 31 ianuarie să le primim și să le putem 

face publice și să le înaintăm și....mulțumesc mult! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu, o săptămână plină de realizări! 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                          Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Andreea Ciotea _________ 

Giurgiu, 09 ianuarie 2023 

 


