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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 31 IANUARIE 2023  

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 31 ianuarie 2023, ora 13,00 în 

şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.22 din 25 ianuarie 2023, 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.   

 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. 

Prezenți: Beianu Dumitru, Anculescu Silviu - Cristian, Mihalcea Elisabeta, Roșu Cosmina-

Andreea Ionescu Cătălin - Ionuț, Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica 

Andrei -Ștefan, Georgescu Mihai-Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu-Silviu, Lungu Silviu, Tudor 

Mihai–Bogdan, Croitorescu Alexandru - Liviu, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Tudorache 

Petre, Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, Lazăr Daniel–Cosmin, Simon 

Diana - Marga, Bălan Cristina, Daniela Bardan, Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie Cristian - 

Mihai, Simion Cosmin - Niculae și Cristescu Dan. 

Absenți: Meclea Alina și Lazăr Daniel–Cosmin.  

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. 

Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței și supune la vot ordinea de 

zi și suplimentarea care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 ianuarie 2023 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.1 din 3 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor interne și a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, 

referatul de aprobare nr.38 din 03 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.43 

din 03 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, rapoartele de specialitate nr.44 

din 03 ianuarie 2023 și nr.1175 din 19.01.2023 ale Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 

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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 
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3. Proiect de hotărâre nr.17 din 13 ianuarie 2023 privind acordarea unui sprijin financiar, 

referatul de aprobare nr.812 din 13 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.818 

din 13 ianuarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene  

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.18 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea devizului general actualizat, 

ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-

Limită județ Teleorman”, referatul de aprobare nr.858 din 16 ianuarie 2023 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.873 din 16 ianuarie 2023 al Direcției 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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.19 din 16 ianuarie 2023 privind desemnarea consilierilor județeni în 

comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Giurgiu, pentru anul 2022, referatul de aprobare nr.882 din 16 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.889 din 16 ianuarie 2023 al Compartimentului Resurse 

umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Nicoleta Turcu    - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.20 din 18 ianuarie 2023 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei Letca 

Nouă, în scopul modernizării și extinderii obiectivului de investiții ”Teren cu destinația 

decolare-aterizare utilitară Letca Nouă”, referatul de aprobare nr.1074 din 18 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1080 din 18 ianuarie 2023 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    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.21 din 18 ianuarie 2023 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, 

prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Bolintin Deal, prin Consiliul Local al Comunei 

Bolintin Deal, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 401 A, care traversează 

teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.1154 din 18 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1160 din 18 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții publice 

și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, 
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avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.22 din 19 ianuarie 2023 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, 

prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei Putineiu, 

în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 504 A, care traversează teritoriul 

administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.1179 din 19 ianuarie 2023 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.1185 din 19 ianuarie 2023 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 și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.23 din 19 ianuarie 2023 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.1192 din 19 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.1198 din 19 ianuarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.24 din 19 ianuarie 2023 privind încheierea unui Acord de Asociere 

între Asociația Județeană de Atletism Giurgiu, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și 

Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu, în vederea promovării sportului, respectiv activitatea 

atletică, referatul de aprobare nr.1238 din 19 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.1244 din 19 ianuarie 2023 al Compartimentului Control intern și managementul 

calității, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, 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. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

DIVERSE 

 Raport privind sumele primite conform Legii bugetului de stat nr.317/2021 

  Prezintă: dna Oana Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu 
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SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre nr.25 din 19 ianuarie 2023 privind încheierea unui Protocol de 

colaborare între Direcția Generală Anticorupție și Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu și alocarea sumelor necesare finanțării unor cheltuieli aferente programului de 

promovare a activităților de prevenire şi combatere a corupției, implementat în cadrul 

Sistemului de Management Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.1278 din 19 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1280 din 

19 ianuarie 2023 al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, 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. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.26 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea exploatării şi repartizării 

masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului județean DJ 503 - Zona 

Toporu - Limită județ Teleorman, în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții 

,,Modernizare drum județean DJ 503 – Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – 

Toporu – Limită județ Teleorman“, referatul de aprobare nr.1362 din 20 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1364 din 20 ianuarie 2023 al Direcției Patrimoniu, 

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

ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.27 din 20 ianuarie 2023 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.1374 din 20 

ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1376 din 20 ianuarie 2023 al 

Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.28 din 26 ianuarie 2023 privind încheierea unui contract de 

parteneriat în scopul înființării unui consorțiu pentru învățământ dual, referatul de aprobare 

nr.1570 din 26 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1576 din 26 ianuarie 

2023 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, 

tineret 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 
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5. Proiect de hotărâre nr.29 din 27 ianuarie 2023 privind aprobarea devizului general final 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – 

Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti”, referatul de aprobare nr.1612 din 21 

ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1618 din 27 ianuarie 2023 al 

Direcției 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 

 

XXXXXXXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 ianuarie 2023 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului 

Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau 

parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026 (dl.Corozel nu participă 

și nu votează) 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.16 

 

3. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar. 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.17 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat, ca urmare a aplicării 

prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul 

județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ 

Teleorman” 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.18 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor județeni în comisia de evaluare a 

performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al județului Giurgiu, pentru 

anul 2022   

  Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.19 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei Letca Nouă, în scopul 

modernizării și extinderii obiectivului de investiții ”Teren cu destinația decolare-aterizare 

utilitară Letca Nouă”(dl.Corozel nu participă și nu votează) 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 
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devine hotărârea nr.20 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu, cu Comuna Bolintin Deal, prin Consiliul Local al Comunei Bolintin Deal, în scopul 

realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 401 A, care traversează teritoriul administrativ 

al comunei 

  Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.21 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei Putineiu, în scopul realizării 

unor lucrări la drumul judeţean DJ 504 A, care traversează teritoriul administrativ al comunei 

(dl.Corozel nu participă și nu votează). 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.22 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare 

  Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.23 

 

10. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Asociația Județeană de 

Atletism Giurgiu, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Școlar al 

Județului Giurgiu, în vederea promovării sportului, respectiv activitatea atletică 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.24 

 

11. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare între Direcția Generală 

Anticorupție și Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și alocarea sumelor necesare 

finanțării unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităților de prevenire şi 

combatere a corupției, implementat în cadrul Sistemului de Management Anticorupție la 

nivelul Consiliului Județean Giurgiu 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.25 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obținute din 

tăierea arborilor limitrofi drumului județean DJ 503 - Zona Toporu - Limită județ Teleorman, 

în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Modernizare drum județean DJ 

503 – Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – Limită județ 

Teleorman“ 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.26 

 

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

Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului 

Giurgiu 



7 
 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.27 

 

14. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de parteneriat în scopul înființării unui 

consorțiu pentru învățământ dual 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.28 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general final actualizat pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti Vlaşca – Novaci – Popeşti – 

Mihăileşti” 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.29 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Dumitru Beianu                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 31 ianuarie 2023  


