ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 09 FEBRUARIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 09 februarie 2022, ora
10,00 în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru
Beianu, prin Dispoziţia nr.42 din 08 februarie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) 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: Beianu Dumitru, 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,
Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, Stoianovici Crina-Alexandra, Lazăr
Daniel - Cosmin, Ionescu Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie
Cristian - Mihai, Simion Cosmin - Niculae și Cristescu Dan.
Absenți: Corbea Cătălin – Virgil.
Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea
analizării, formulării de amendamente și exprimării votului.
În cadrul ședinței s-a dezbătut următoarea

ORDINE DE ZI
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 03 februarie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.24 din 03 februarie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.281 din 05 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general estimativ
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 412 Vărăşti – DN 4; Prundu (DN41)” și a
cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de
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aprobare nr.2266 din 03 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.2272 din 03
februarie 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 și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- președinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.25 din 03 februarie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.267 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general estimativ
pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 602, Limită judet Ilfov-BâcuJoiţa-Săbăreni-Limită judeţ Ilfov”- Tronsonul 1: Limită judeţ Ilfov-Bâcu/DJ 601A” și a cererii
de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de aprobare
nr.2333 din 03 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.2339 din 03 februarie
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 și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- președinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.26 din 03 februarie 2022 privind aprobarea proiectului „A.P.I. –
Administrație Publică Inovativă” și a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare
nr.2345 din 03 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate comun nr.2377 din 04
februarie 2022 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului și Compartimentului control
intern și managementul calității, 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
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dna Margarela Mihaela Cristea
- manager public
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- președinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.27 din 07 februarie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.2447 din 07 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.2453 din 07 februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru sănătate
și protecție socială și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
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dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Radu-Silviu Deliu
dna Alina Meclea

- președinte comisie
- preşedinte comisie
-preşedinte comisie

6. Proiect de hotărâre nr.28 din 08 februarie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1, 7.1.8 și
7.1.9 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 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.2558 din 08 februarie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.2564 din 08 februarie 2022 al Serviciului Bugetfinanțe 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
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

XXXXXXXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 03 februarie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.281 din
05 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ 412 Vărăşti – DN 4; Prundu (DN41)” și a cererii de finanţare
prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.22
3. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.267 din
27 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare drum judeţean DJ 602, Limită judet Ilfov-Bâcu-Joiţa-SăbăreniLimită judeţ Ilfov”- Tronsonul 1: Limită judeţ Ilfov-Bâcu/DJ 601A” și a cererii de finanţare
prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.23
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „A.P.I. – Administrație Publică

Inovativă” și a cheltuielilor legate de proiect.
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.24
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5. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.25

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1, 7.1.8 și 7.1.9 la Hotărârea Consiliului

Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 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.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 10 ”abțineri”,
devine hotărârea nr.26 (dl.Corozel nu votează).

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 09 februarie 2022
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