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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 03 FEBRUARIE 2022  

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 03 FEBRUARIE  2022, ora 1300, 

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

Dispoziţia nr.31 din 28 ianuarie 2022, modificată și completată prin Dispoziția nr.36 din 03 

februarie 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.   

  

  Prezenți: Meclea Alina, 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, 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. 

Absenți: Corbea Cătălin-Virgil și Corozel Lucian. 

Ordinea de zi 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 următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.4 din 10 ianuarie 2022 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 2022 și estimării pe anii 2023-

2025, referatul de aprobare nr.531 din 10 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.538 din 10 ianuarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate 

nr.539 din 10 ianuarie 2022 al 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    - preşedinte C.J.G 

       dna Lidia Pană    - director executiv  

   dl. Vlad Ciobanu   - șef serviciu  

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
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3. Proiect de hotărâre nr.20 din 25 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.244 din 13 octombrie 2021 privind aprobarea exploatării şi 

repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 505 

– zona Chiriacu – Valea Bujorului și DJ 507 – Zona Giurgiu – Gostinu, referatul de aprobare 

nr.1480 din 25 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1557 din 25 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 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.21 din 25 ianuarie 2022 privind darea în administrarea Direcției 

Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unui 

teren în suprafață de 112 mp, situat în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, 

aparținând domeniului public al Județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.1481 din 25 

ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1558 din 25 ianuarie 2022 al Direcției 

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

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

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

XXXXXXXXX 

 

În continuare, doamna secretar supune la vot procesul - verbal al ședinței ordinare din 31 

ianuarie 2022 care 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 2022 și estimării pe anii 2023-2025. 

  Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 10 voturi ”împotrivă ”devine 

hotărârea nr.19 

 

3. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.244 din 13 octombrie 2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei 

lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 505 – zona 

Chiriacu – Valea Bujorului și DJ 507 – Zona Giurgiu – Gostinu 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.20 
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4. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unui teren în suprafață de 

112 mp, situat în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aparținând domeniului 

public al Județului Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.21 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                            Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 03 februarie 2022  


