ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 14 FEBRUARIE 2020

Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Giurgiu, din
municipiul Giurgiu, str.Bucureşti nr.10.
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 14 februarie 2020, ora 1100, în
şedinţă ordinară publică de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin
Dispoziţia nr.24 din 06 februarie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(1) 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.
Sunt prezenţi următorii consilieri judeţeni: Mina Marian, Corozel Lucian, Delea Mirela,
Ştenghel Cristian, Dobre Aurelia, Bardan Daniela, Grigore Dumitru, Petrache Marin, Preda IonuţGabriel, Teişanu Cătălin-Marius, Geantă Ionel, Peia Mariana, Marica Ştefan-Ciprian Georgescu
Mihai-Cătălin, Andrei Mircea, Lazăr Daniel-Cosmin, Cristescu Dan, Bălan Cristina, Simion Cosmin
Niculae, Dumitrache Silvian, Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ,
Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian și Basangiac
Constantin.
Au absentat următorii consilieri județeni: Andronache Vasile, Velicu Florian și Mustățea
Vasile.
Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.Marian Mina - preşedintele Consiliului Judeţean
Giurgiu, care constată cadrul legal al desfăşurării şedinţei.
Este prezentă dna.Nina Carmen Crișu – secretarul general al judeţului Giurgiu.
Din cadrul aparatului de specialitate, la lucrările şedinţei, au participat: Dna Stănculescu
Florentina – director executiv, Dna Cioacă Daniela – director executiv, Dna Burcea Daniela –
director executiv, Dna Pană Lidia – director executiv, Dl. Grătianu Cristian – administrator public,
Dl.Ciobanu Vlad – șef serviciu, Dna Toma Camelia – coordonator compartiment și Dna Dumitrașcu
Elena – conducător compartimente
Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală.
Lucrările de cancelarie ale şedinţei sunt asigurate de doamna Madina Bălăceanu, consilier
juridic în cadrul Direcţiei juridice şi administrație publică - Compartimentul juridic, contracte,
cancelarie consiliu şi arhivă.
ORDINEA DE ZI
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 15 ianuarie 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu
- secretar general al judeţului
2. Referatul de aprobare nr.1008 din 28 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, referatul constatator nr.67 din 06 ianuarie 2020 al
Secretarului general al județului şi Proiect de hotărâre 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
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Prezintă: dl.Marian Mina
dl.Ştefan Ciprian Marica
dna. Daniela Cioacă

- preşedinte C.J.G
- preşedinte comisie
- director executiv

3. Referatul de aprobare nr.578 din 17 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism şi investiții, raportul de specialitate nr.579 din 17 ianuarie 2020 al Direcției
economice, raportul de specialitate nr.545 din 17 ianuarie 2020 al Direcției achiziții publice și
investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre 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
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- președinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna.Lidia Pană
- director executiv
4. Referatul de aprobare nr.1006 din 28 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.1007 din 28 ianuarie 2020
al Direcției economice, şi Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativteritoriale 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 administrativteritoriale 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
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
5. Referatul de aprobare nr.1293 din 03 februarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei
economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism şi investiții, raportul de specialitate nr.1294 din 03 februarie 2020 al
Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre 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”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- președinte comisie
dna.Lidia Pană
- director executiv
6. Referatul de aprobare nr.1295 din 03 februarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei
economice, dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism şi investiții, raportul de specialitate nr.1296 din 03 februarie 2020 al
Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre 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”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- președinte comisie
dna.Lidia Pană
- director executiv
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7. Referatul de aprobare nr.852 din 23 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și
egalității de șanse, raportul de specialitate nr.853 din 23 ianuarie 2020 al Direcției logistică,
managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre 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)
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ştefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
8. Referatul de aprobare nr.1164 din 30 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și
egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,
raportul de specialitate nr.1165 din 30 ianuarie 2020 al Direcției logistică, managementul
spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre 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”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ştefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI
1. Referatul de aprobare nr.1815 din 13 februarie 2020 al domnilor: Marian Mina, Andrei Mircea,
Bardan Daniela, Cristescu Dan, Delea Mirela, Dobre Aurelia, Geantă Ionel, Preda Ionuț, Simion
Cosmin, Ștenghel Cristian și Dumitrache Silvian, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii
publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.1816 din 13 februarie 2020 al Direcţiei
juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului Vasile
Andronache din funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Giurgiu
Prezintă: dl. Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl. Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
2. Referatul de aprobare nr.1817 din 13 februarie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.1818 din 13 februarie
2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre privind alegerea în
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu a domnului / doamnei
______________
Prezintă: dl. Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl. Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
Suplimentarea ordinei de zi cu cele două proiecte de hotărâri a fost aprobată cu 20 voturi
”pentru” și 8 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă
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Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian, Basangiac Constantin), dintrun total de 31 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28.
3. Punctul ”Diverse” a fost aprobat cu 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 31 de consilieri
județeni în funcție, prezenți 28.
Ordinea de zi plus suplimentarea a fost aprobată cu 27 voturi ”pentru” și o abținere
(Mihuț Georgeta), dintr-un total de 31 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 15 ianuariea 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu.
Documentul a fost aprobat cu 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 31 de consilieri
județeni în funcție, prezenți 28.
2. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 28, devenind hotărârea nr.2.
3. Proiectul de hotărâre 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.
Se propune îndreptarea unei eroari materială care s-a strecurat în documentație, respectiv la
capitolul 61.02. din Lista de investiții se elimină poziția II în întregime, respectiv Proiectul
„Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură” – ROBG - 427 cu suma de
2.371 mii lei, reducându-se concomitent din bugetul de venituri și cheltuieli aceeași sumă.
Supusă la vot se aprobă cu unanimitate de voturi.
Adoptat cu 21 de voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu CristianaDaniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor,
Chiran Adrian) dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28, devenind
hotărârea nr.3.
4. Proiectul de hotărâre 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.
Se propune suplimentarea sumei de bani alocate Primăriei Comunei Ghimpați cu 100 de
mii de lei. Amendamentul supun la vot se aprobă cu 19 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” (Mihuţ
Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae,
Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian) și 2 ”abțineri” (Basangiac Constantin și Corozel Lucian)
dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28.
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Adoptat cu 19 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” (Basangiac Constantin și Corozel
Lucian) și 7 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă
Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian) dintr-un total de 30 de
consilieri județeni în funcție, prezenți 28, devenind hotărârea nr.4
5. Proiectul de hotărâre 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”.
Adoptat cu 21 de voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu CristianaDaniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran
Adrian) dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28, devenind hotărârea
nr.5
6. Proiect de hotărâre 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".
Adoptat cu 21 de voturi ”pentru” și 7 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu CristianaDaniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran
Adrian) dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28, devenind hotărârea
nr.6
7. Proiect de hotărâre 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).
Adoptat cu 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 28, devenind hotărârea nr.7
8. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 28, devenind hotărârea nr.8
9. Proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Vasile Andronache din funcția de
vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu.
Adoptat prin vot secret după cum urmează: 20 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” și
1 vot ”neexprimat” (dl Chiran Adrian) dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 28, devenind hotărârea nr.9
10. Proiect de hotărâre privind alegerea unui nou vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu.
O singură propunere în persoana domnului Preda Ionuț Gabriel.
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Adoptat prin vot secret după cum urmează: 21 voturi ”pentru”, 6 voturi ”împotrivă” și
1 vot ”anulat” dintr-un total de 30 de consilieri județeni în funcție, prezenți 28, devenind
hotărârea nr.10

PREŞEDINTE,
Marian Mina
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Nina Carmen Crișu

Redactat,
Madina Bălăceanu _________
Giurgiu,14 februarie 2020

6

