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ROMÂNIA 
JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 

 
 

HOTĂRÂRE 
privind stabilirea numărului de posturi din cadrul cabinetului președintelui Consiliului 

Județean Giurgiu şi cabinetele vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Giurgiu 
 
 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 
întrunit în şedinţă ordinară, 

 
 

Având în vedere: 
- referatul de aprobare nr.2901 din 17 februarie 2021 al preşedintelui; 
- raportul de specialitate nr.2902 din 17 februarie 2021 al Compartimentul resurse umane şi 
coordonarea activităţii  instituţiilor publice de cultură; 
- avizul Comisiei juridice, ordine publica și situatii de urgență; 
- prevederile art.5 lit.g), art.173 alin.(1) lit.f) și alin.(2) lit.c), art.182 alin.(1) și alin.(4) 
raportat la art.139 alin.(1), art.197 alin.(1), (3)-(5), art.198 alin.(1)-(2),art.200, art. 544 alin.(1) 
lit.g) şi i), art.545 alin.(1), art.546 lit.j) şi k) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul 
administrativ, cu completările şi modificările ulterioare; 
 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu 
completările şi modificările ulterioare, 

 
HOTĂRĂŞTE: 

 
Art.1 Se aprobă suplimentarea cu un număr de 2 posturi a Cabinetului Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Giurgiu.  
Art.2 Se aprobă înființarea a 2 posturi pentru cabinetele Vicepreşedinţilor Consiliului 

Judeţean Giurgiu.  
Art.3 Anexele nr.1-2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.  
Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului-Judeţul Giurgiu în 

vederea exercitării controlului de legalitate și Compartimentului Resurse umane şi 
coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, pentru ducere la îndeplinire, prin grija 
secretarului general al judeţului. 

 
 

 
PREȘEDINTE,            CONTRASEMNEAZĂ, 

           Dumitru Beianu   SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 
                  Aurelia Brebenel 

 
 
 
 
 
Giurgiu,25 februarie 2021 
Nr.50 
 

 
Adoptată cu 16 voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotrivă” şi 1 ”abţineri” din totalul de 28 consilieri prezenți. 





Gradul 
Înalt 

funcționar 
public

de conducere de execuție de conducere de execuție

1 Președinte S

2 consilier S
3 consilier S
4 consilier S
5 consilier S
6 vacant consilier S
7 vacant consilier S
8 Vicepreședinte S

9 vacant consilier S
10 Vicepreședinte S

11 vacant consilier S
12 Administrator public S

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu

Clasa
Nivelul 
studiilor

Funcția contractuală
Treapta 

profesională/g
rad

Nivelul 
studiilor

          Aurelia Brebenel
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I

STAT DE PERSONAL

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI,

                                      CABINET PREȘEDINTE

                                      CABINET VIPREȘEDINTE

                                      CABINET VIPREȘEDINTE

NR. 
CRT.

Numele, prenumele/vacant, 
temporar vacant dupa caz

Structura Funcția de demnitate publică

Funcția publică


