ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 20 MARTIE 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 20 martie 2020, ora 1100, în
şedinţă extraordinară publică de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina,
prin Dispoziţia nr.46 din 16 martie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(2) 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, Andronache Vasile, Corozel
Lucian, Dobre Aurelia, Ştenghel Cristian, Delea Mirela, Bardan Daniela, Grigore Dumitru, Petrache
Marin, Preda Ionuţ-Gabriel, Simion Cosmin Niculae, Teişanu Cătălin-Marius, Peia Mariana, Marica
Ştefan-Ciprian, Georgescu Mihai-Cătălin, Andrei Mircea, Lazăr Daniel-Cosmin (vine la pct.3),
Cristescu Dan, Bălan Cristina, Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ,
Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor și Basangiac Constantin.
Au absentat următorii consilieri județeni: Geantă Ionel, Dumitrache Silvian, Velicu
Florian și Chiran Adrian.
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 Toma Camelia – coordonator compartiment, Dna Dumitrașcu Elena –
conducător compartimente și Dna Ionescu Mariana – consilier.
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 publice ordinare din data de 14 februarie 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu
- secretar general al judeţului
2. Referatul de aprobare nr.3116 din 12 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, referatul constatator nr.1848 din 14 februarie
2020 al Secretarului general al județului şi Proiect de hotărâre nr.26/12.03.2020 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
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Prezintă: dl.Marian Mina
dl.Ștefan Ciprian Marica
dna.Daniela Cioacă

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

3. Referatul de aprobare nr.2783 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.2784 din 05 martie
2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.12/05.03.2020 privind rectificarea
bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
4. Referatul de aprobare nr.2837 din 09 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.2838 din 09 martie 2020 al Direcției achiziții
publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.20/09.03.2020 privind
modificarea şi 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
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Camelia Toma
- coordonator compartiment
5. Referatul de aprobare nr.2767 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.2768 din 05 martie 2020 al Direcției achiziții
publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.13/05.03.2020 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
studiu de fezabilitate
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Camelia Toma
- coordonator compartiment
6. Referatul de aprobare nr.3192 din 16 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.3193 din 16 martie 2020 al Direcției economice
şi Proiect de hotărâre nr.27/16.03.2020 privind repartizarea pe unități administrativ –
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și
comunale, pe anul 2020
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
7. Referatul de aprobare nr.2796 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
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cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2797 din 05 martie 2020 al Direcției
economice şi Proiect de hotărâre nr.14/05.03.2020 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
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Florentina Stănculescu
- director executiv
8. Referatul de aprobare nr.3032 din 11 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.3033 din 11 martie
2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.25/11.03.2020 pentru utilizarea sumei
de 100.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de măsuri în privința prevenirii și limitării
răspândirii îmbolnăvirilor cu coronavirus
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
9. Referatul de aprobare nr.2900 din 09 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2901 din 09 martie 2020 al Direcției
economice şi Proiect de hotărâre nr.19/09.03.2020 privind alocarea sumei de 20.000 lei
Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Florentina Stănculescu
- director executiv
10. Referatul de aprobare nr.2902 din 09 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2903 din 09 martie 2020 al Direcției
economice şi Proiect de hotărâre nr.18/09.03.2020 privind acordarea unor sprijine financiare
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Florentina Stănculescu
- director executiv
11. Referatul de aprobare nr.2724 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2725 din 05 martie 2020 al Direcției
juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.15/05.03.2020 pentru modificarea
art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Ioana” din cadrul
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Daniela Cioacă
- director executiv
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12. Referatul de aprobare nr.2726 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2727 din 05 martie 2020 al Direcției
juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.16/05.03.2020 privind aprobarea
înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Daniela Cioacă
- director executiv
13. Referatul de aprobare nr.2728 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2729 din 05 martie 2020 al Direcției
juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.17/05.03.2020 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
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Daniela Cioacă
- director executiv
14. Referatul de aprobare nr.2923 din 10 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2924 din 10 martie 2020 al Direcției
juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.21/10.03.2020 privind aprobarea
închiderii serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Casa Mea” din cadrul Direcţiei
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Daniela Cioacă
- director executiv
15. Referatul de aprobare nr.2969 din 10 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.2970 din 10 martie 2020 al Direcției logistică
managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.22/10.03.2020 privind
atribuirea denumirii de strada „Aleea Magnolia” pentru drumul de acces reprezentat de lotul
nr.27, compus din teren în suprafaţă de 2786 mp, situat în comuna Bolintin Deal, judeţul
Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr.4157 a localităţii Bolintin-Deal, identificat cu numărul
cadastral 4157, aflat în domeniul public al județului Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna.Daniela Burcea
- director executiv
16. Referatul de aprobare nr.3077 din 11 martie 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.3078 din 11 martie 2020 al Direcției logistică
managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.24/11.03.2020 privind darea
în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru
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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 ROBG418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control
Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Daniela Burcea
- director executiv
17. Referatul de aprobare nr.2935 din 10 martie 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.2936 din 10 martie 2020 al Compartimentului
dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre nr.23/10.03.2020 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”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Elena Dumitrașcu
- conducător compartiment
18. Referatul de aprobare nr.2619 din 04 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2620 din 04 martie 2020 al
Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi
Proiect de hotărâre nr.11/04.03.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii
ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna.Mariana Ionescu
- consilier

SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI

1. Referatul de aprobare nr.3384 din 18 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei
juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.3385
din 18 martie 2020 al Direcției juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre
nr.28/18.03.2020 privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9
august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl. Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
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2. Referatul de aprobare nr.3545 din 20 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei
juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.3546
din 20 martie 2020 al Direcției juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre
nr.29/20.03.2020 privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de
specialitate și ședințelor de consiliu județean
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl. Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
Ordinea de zi plus suplimentarea au fost aprobate cu 25 voturi ”pentru”, dintr-un total
de 30 de consilieri județeni în funcție, prezenți 25.
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 14 februarie 2020.
Documentul a fost aprobat cu 25 de voturi ”pentru” dintr-un total de 30 de consilieri
județeni în funcție, prezenți 25.
2. Proiect de hotărâre 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. Dl.Marica.
Adoptat cu 25 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 25, devenind hotărârea nr.11.
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului
Giurgiu pe anul 2020.

-

-

-

Se propun următoarele amendamente, după cum urmează:
suplimentarea bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu
suma de 4.564 mii lei, din care: 1.000 mii lei pentru secțiunea de funcționare, astfel:
art.20.04.02 materiale sanitare plus 600 mii lei, dezinfectanți art.20.04.04 – 400 mii lei și
3.564 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, Titlul 71 pentru aparatură medicală, se modifică
corespunzător și partea de venituri;
suplimentarea bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Preumoftiziologie Izvoru cu
suma de 266 mii lei astfel: 108 mii lei secțiunea de funcționare din care: art.20.01.02 –
materiale de curățemie – 14 mii lei, art.20.04.02 – materiale sanitare – 61 mii lei și
art.20.04.04 – dezinfectanți – 33 mii lei, 158 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, Titlul 71
pentru aparatură medicală, se modifică corespunzător și partea de venituri;
totodată, se modifică titlul proiectului de hotărâre car va avea următorul conținut: ”Proiectul
de hotărâre 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” și Art.1 al proiectului de hotărâre care va avea următorul
conținut: ”Se aprobă 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, conform anexelor nr.1 și 2 care fac parte integrantă din hotărâre.

Amendamentele supuse la vot se aprobă cu 26 voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de
consilieri județeni în funcție, prezenți 26. (vine dl. consilier Lazăr Cosmin Daniel)
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Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în
funcție, prezenți 26, devenind hotărârea nr.12.
4. Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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.
Se propune următorul amendament, introducerea în Lista de investiții a sumele pe categorii de
cheltuială la Cap.66.10 pentru cele două spitale, respectiv Spitalul de Urgență Giurgiu poz.55.70
însemnând Sistem Integrat producere de apă sterilă cu blat pentru clătire instrumentar, ventilator,
ventilator de transport, aparat anestezie, aparat detecție coronavirul, centrifugă, combină frigorifică,
set pipete, bidistilator, termobloc, RX mobil, extractor automat, vortex, hotă microbiologică clasa II,
pat radiotransparent, pat, iar pentru Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru tot la Cap.66.10 se introduc
pozițiile de la 16 la 19, respectiv, dispozitiv portabil dezinfectare rapidă, injectomat, aparat ventilație
mecanică și autoclav. Amendamentul supun la vot se aprobă cu 26 de voturi ”pentru”, dintr-un total
de 29 de consilieri județeni în funcție, prezenți 26.
Adoptat cu 20 de voturi ”pentru” 6 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu CristianaDaniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor)
dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, prezenți 26, devenind hotărârea nr.13.
5. Proiect de hotărâre 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 studiu de fezabilitate
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.14
6. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor
defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, pe anul 2020
Adoptat cu 20 de voturi ”pentru” 6 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu CristianaDaniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor)
dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, prezenți 26, devenind hotărârea nr.15
7. Proiect de hotărâre 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
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.16
8. Proiect de hotărâre pentru utilizarea sumei de 100.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de
măsuri în privința prevenirii și limitării răspândirii îmbolnăvirilor cu coronavirus
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.17
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9. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociației Nonguvernamentale
Partida Romilor „Pro Europa”
Adoptat cu 20 de voturi ”pentru” 6 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu CristianaDaniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor)
dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, prezenți 26, devenind hotărârea nr.18
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.19
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 februarie
2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social cu
cazare Casa de tip familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Giurgiu
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.20
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de
Urgență în Cazurile de Violență Domestică
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.21
13. Proiect de hotărâre 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
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.22
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare Casa de tip
familial ”Casa Mea” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului
Giurgiu
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.23
15. Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada „Aleea Magnolia” pentru drumul
de acces reprezentat de lotul nr.27, compus din teren în suprafaţă de 2786 mp, situat în
comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr.4157 a localităţii
Bolintin-Deal, identificat cu numărul cadastral 4157, aflat în domeniul public al județului
Giurgiu
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.24
16. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în
cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între
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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
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.25
17. Proiect de hotărâre 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”
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.26
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului
Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.27
19. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9

august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a
membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.28
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de

specialitate și ședințelor de consiliu județean
Adoptat cu 26 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție,
prezenți 26, devenind hotărârea nr.29

PREŞEDINTE,
Marian Mina
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI
Nina Carmen Crișu

Redactat,
Madina Bălăceanu _________
Giurgiu,20 martie 2020
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