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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 31 IANUARIE 2022  

 

 

 

  
 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 31 ianuarie 2022, ora 1100, în şedinţă 

ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin Dispoziţia nr.23 din 25 

ianuarie 2022, 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.   

  

 Lucrările şedinţei se vor desfășura cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 

2020 a Consiliului Județean Giurgiu.  

Prezenți: Meclea Alina, Corbea Cătălin-Virgil, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu Silviu-Cristian, 

Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan, Georgescu Mihai - Cătălin, , 

Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Croitorescu Alexandru - Liviu, Tudor Mihai - Bogdan, 

Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Mihalcea Elisabeta, Tudorache Petre, Corozel Lucian, Preda Ionuț - 

Gabriel,Vucă Emil - Gabriel, Stoianovici Crina-Alexandra, Lazăr Daniel - Cosmin, Răgălie Cristian - Mihai, 

Ionescu Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion Cosmin – Niculae și Cristescu 

Dan. 

Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor 

județeni pe adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. 

 

 Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu următoarele proiecte: 

1. Proiect de hotărâre nr.22 din 26 ianuarie 2022 privind acordarea unui sprijin financiar, referatul de 

aprobare nr.1637 din 26 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16500 din 26 ianuarie 

2022 al Serviciului buget-finanțe și contabilitate, 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 

   dl. Vlad Cosmin Ciobanu   - șef serviciu 

          dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.23 din 26 ianuarie 2022 privind exercitarea dreptului de preemțiune de către 

Județul Giurgiu pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada Ștefan cel Mare, 

nr.14, compus din teren și construcții, referatul de aprobare nr.1638 din 26 ianuarie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1652 din 26 ianuarie 2022 al Serviciului juridic-contencios și 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență 

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

   dna. Nina Carmen Crișu   - șef serviciu 



  

2 

          dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Apoi se supune la vot ordinea de zi în integralitatea sa care a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 ianuarie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.6 din 11 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.319 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea exploatării şi 

repartizării masei lemnoase obținută din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 601 – 

zona Crevedia Mare – Roata de Jos, referatul de aprobare nr.617 din 11 ianuarie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.628 din 11 ianuarie 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei de mediu, ape, 

păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 
3. Proiect de hotărâre nr.7 din 11 ianuarie 2022 privind încheierea unui contract de comodat între 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.618 din 11 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.629 din 11 ianuarie 

2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 

Comisiei pentru sănătate și protecție socială și 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. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 
4. Proiect de hotărâre nr.8 din 12 ianuarie 2022 privind desemnarea reprezentanților consiliului 

judeţean în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Giurgiu, pentru anul 2021, referatul de aprobare nr.711 din 12 ianuarie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.736 din 12 ianuarie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și 

coordonarea activităților instituțiilor publice de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

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

   dna. Nicoleta Turcu    - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 
5. Proiect de hotărâre nr.9 din 12 ianuarie 2022 privind aprobarea acordării unui mandat special 

Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată” pentru exercitarea 

atribuțiilor privind modificarea prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare, referatul de 

aprobare nr.738 din 12 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.742 din 12 ianuarie 

2022 al administratorului public și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Nicolae Cristian Grătianu  - administrator public 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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6. Proiect de hotărâre nr.10 din 12 ianuarie 2022 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu 

în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de 

hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 1 februarie 2022, referatul de aprobare nr.739 din 

12 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.743 din 12 ianuarie 2022 al Direcţiei 

Urbanism şi amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 
7. Proiect de hotărâre nr.12 din 13 ianuarie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice 

pentru obiectivul de investiții ,,Extindere, reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Școala 

specială Giurgiu, inclusiv dotare” în faza Documentație de avizare a lucrărilor de investiții, referatul de 

aprobare nr.834 din 13 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.840 din 13 ianuarie 

2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, 

avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret 

și sport 

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

       dna Lidia Pană    - director executiv  

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

       dna Alina Meclea    -preşedinte comisie 

  
8. Proiect de hotărâre nr.13 din 19 ianuarie 2022 pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.136 din 3 

decembrie 2020 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a 

judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia, referatul de 

aprobare nr.1190 din 19 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1196 din 19 ianuarie 

2022 al Serviciului juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

de urgență 

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

        dna. Nina Carmen Crișu   - șef serviciu 

        dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.14 din 19 ianuarie 2022 privind constatarea încetării de drept a mandatului de 

consilier județean al domnului Crăciun Flory-Orlando și vacantarea locului de consilier județean ocupat 

de acesta, referatul constatator nr.1188 din 19 ianuarie 2022, referatul de aprobare nr.1219 din 19 

ianuarie 2022 al președintelui și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

        dna. Aurelia Brebenel    - secretar general al județului 

        dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.15 din 19 ianuarie 2022 privind aprobarea contului anual de execuție al 

bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2021, referatul de aprobare nr.1199 din 19 ianuarie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.1207 din 19 ianuarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

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

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

   dl. Vlad Ciobanu   - șef serviciu  

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.16 din 19 ianuarie 2022 privind acordarea unui sprijin financiar, referatul de 

aprobare nr.1201 din 19 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1208 din 19 ianuarie 
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2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.17 din 19 ianuarie 2022 privind acordarea mandatului special, 

reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea modificării sistemului 

de colectare a deșeurilor și a modalității de plată a serviciilor prestate, precum și a tarifelor de colectare 

și transport separat a deșeurilor din zona de colectare 4, referatul de aprobare nr.1220 din 19 ianuarie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1224 din 19 ianuarie 2022 al administratorului public, 

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

mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Nicolae Cristian Grătianu   - administrator public 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.18 din 19 ianuarie 2022 pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.170 din 29 iulie 2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, referatul de aprobare nr.1197 din 19 

ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1203 din 19 ianuarie 2022 al 

Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, 

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. Mariana Ionescu    - consilier 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.330 din 08 decembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al Județului 

Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul comunei 

Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.22002 din 08 decembrie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.22113 din 09 decembrie 2021 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.5 din 11 ianuarie 2022 privind trecerea în domeniul public al Județului 

Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în extravilanul 

comunei Slobozia, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.615 din 11 ianuarie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.626 din 11 ianuarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 

de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

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

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

16. Raportul comisiei speciale de analiză și verificare a activității desfășurate la DGASPC Giurgiu 

 

XXXXXXXXX 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 ianuarie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.319 din 

15 decembrie 2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obținută din tăierea 

arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 601 – zona Crevedia Mare – Roata de Jos.  

  Adoptat cu un număr de 30 voturi „pentru”, devine hotărârea nr.4 

 

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri” devine 

hotărârea nr.5 

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului judeţean în comisia de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Giurgiu, pentru anul 2021. 

 În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul de hotărâre devine hotărârea 

nr.6  (30 voturi „pentru”) 

 

 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată” pentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea 

prețului pentru apa potabilă și a tarifului pentru canalizare. 

 Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.7 

 

6. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a 

Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a 

şedinţei din data de 1 februarie 2022. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri” devine 

hotărârea nr.8 

 
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții ,,Extindere, reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Școala specială Giurgiu, 

inclusiv dotare” în faza Documentație de avizare a lucrărilor de investiții. 

 Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.9 

 
8. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.136 din 3 decembrie 2020 privind 

validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de 

stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri” devine 

hotărârea nr.10 

 

9. Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al 

domnului Crăciun Flory-Orlando și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri”, devine 

hotărârea nr.11 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului 

Giurgiu, pe anul 2021. 
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 Adoptat cu un număr de 18 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 12 „abțineri” 

devine hotărârea nr.12 

 
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri”, devine 

hotărârea nr.13 

 
12. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Giurgiu în 

Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient 

pentru un Județ Curat” pentru aprobarea modificării sistemului de colectare a deșeurilor și a 

modalității de plată a serviciilor prestate, precum și a tarifelor de colectare și transport separat a 

deșeurilor din zona de colectare 4. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri” devine 

hotărârea nr.14 

 
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.170 din 

29 iulie 2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii. 

 Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 11 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri” 

devine hotărârea nr.15 

 

14. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea 

Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat 

Varlaam, județul Giurgiu. 

 În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul de hotărâre devine hotărârea 

nr.16 (29 voturi ”pentru”) 

 
15. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea 

Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în extravilanul comunei Slobozia, județul 

Giurgiu. 

 În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.17 (29 

voturi ”pentru”) 

   

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 1 „abțineri”, devine 

hotărârea nr.18 

 
17. Proiect de hotărâre privind exercitarea dreptului de preemțiune de către Județul Giurgiu pentru 

cumpărarea imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada Ștefan cel Mare, nr.14, compus din teren și 

construcții. 

 Nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat (18 voturi ”pentru”, 

11 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”) 
 

 

   PREŞEDINTE, 

        Dumitru Beianu 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

     

                                                                                               Aurelia Brebenel 
Redactat, 

Iulia Teodorescu _________ 

Giurgiu, 31 ianuarie 2022  


