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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 27 APRILIE 2020 

 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 27 aprilie 2020, ora 1100, în 

şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin 

Dispoziţia nr.74 din 24 aprilie 2020, conform prevederilor art.179 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.   

  

 Lucrările şedinţei se desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.29 din 20 

martie 2020 adoptată de consiliul județean. 

 

 Au răspuns următorii consilieri judeţeni: 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1.  Mina Marian PSD prezent 

2.  Andronache Vasile ALDE prezent 

3.  Corozel Lucian PSD prezent 

4.  Delea Mirela PSD prezent 

5.  Ştenghel Cristian     PSD prezent 

6.  Dobre Aurelia PSD prezent 

7.  Bardan Daniela PSD prezent 

8.  Grigore Dumitru PSD prezent 

9.  Petrache Marin PSD prezent 

10.  Preda Ionuţ-Gabriel PSD prezent 

11.  Teişanu Cătălin-Marius PSD prezent 

12.  Geantă Ionel PSD prezent 

13.  Peia Mariana PSD prezent 

14.  Marica Ştefan-Ciprian PSD prezent 

15.  Georgescu Mihai -Cătălin PSD    prezent 

16.  Andrei Mircea PSD prezent 

17.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

18.  Cristescu Dan PSD prezent 

19.  Bălan Cristina PSD prezent 

20.  Simion Cosmin Niculae PSD prezent 

21.  Dumitrache Silvian PSD prezent 

22.  Mihuţ Georgeta PNL prezent 

23.  Neagu Cristiana-Daniela PNL prezent 

24.  Radu Marius-Ionuţ PNL prezent 

25.  Gavrilă Dumitru PNL prezent  

26.  Epure Emil-Nicolae PNL prezent   
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Ordinea de zi împreună cu materialele a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de 

e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au avut la dispoziție timp pentru adresarea 

de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii. 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 04 aprilie 2020 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu  - secretar general al judeţului 

 

2. Referatul de aprobare nr.5174 din 23 aprilie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții și raportul de specialitate nr.5175 din 23 aprilie 2020 al Direcției 

economice şi Proiect de hotărâre nr.32 din 23 aprilie 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 

      dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

3. Referatul de aprobare nr.5183 din 23 aprilie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, Raportul de specialitate nr.5184 din 23 aprilie 

2020 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 

cultură şi Proiect de hotărâre nr.33 din 23 aprilie 2020 privind aprobarea modificării 

statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 

Control Trafic Giurgiu 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna. Daniela Ruse      - consilier 

 

4. Referatul de aprobare nr.5185 din 23 aprilie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice 

şi egalităţii de şanse și raportul de specialitate nr.5186 din 23 aprilie 2020 al Direcției 

logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.34 din 23 aprilie 

2020 privind darea în folosință gratuită a unui Autogreder achiziționat în cadrul proiectului 

”Investiții pentru 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 ROBG-418, 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 

27.  Iacob Marius Nicuşor PNL prezent              

28.  Chiran Adrian PNL prezent 

29.  Basangiac Constantin ALDE prezent 
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 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi de către consilierii județeni. 

 

 Punctul nr.1 - aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 04 aprilie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni documentul a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 

 Punctul nr.2 - Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 a primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, 

dezvoltare regională şi integrare europeană și a Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, 

investiții. 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.32. 

 Punctul nr.3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse. 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu 28 de voturi ”pentru” și  1 ”abținere” (dl.Chiran Adrian) devenind hotărârea nr.33. 

 Punctul nr.4 - Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui Autogreder 

achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru 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 ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea 

Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului, a primit aviz favorabil 

din partea Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană și Comisiei juridice, 

apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse. 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.34. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 

        Marian Mina 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

 

                                                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

Redactat, 

Madina Bălăceanu  _________ 

Giurgiu,27 aprilie 2020  


