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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 01 MARTIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 01 MARTIE 2022, ora 1000, în 

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

Dispoziţia nr.68 din 25 februarie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, ședința desfășurându-se conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29 

octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin 

Serviciul monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu. 

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

 La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:   

 

Absenți: Corbea Cătălin-Virgil. 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

3.  Meclea Alina PNL prezent 

4.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

5.  Tudorache Petre PNL prezent 

6.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent 

7.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

8.  Negoiță Iulian PNL prezent 

9.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

10.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

11.  Enache Nicolae PNL prezent 

12.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

13.  Lungu Silviu PNL prezent 

14.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

15.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

16.  Alecu Constantin PNL prezent 

17.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL prezent 

18.  Corozel Lucian PSD prezent 

19.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

20.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

21.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

24.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

25.  Bălan Cristina PSD prezent 

26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

28.  Cristescu Dan PSD prezent 
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Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. 

 
ORDINE  DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 februarie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.54 din 22 februarie 2022 privind exercitarea dreptului de 

preempțiune de către Județul Giurgiu pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul 

Giurgiu, strada Ștefan cel Mare, nr.14, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.3690 din 22 

februarie 2022 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.3698 din 22 februarie 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 

juridice, ordine publică și situații de urgență 
  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

XXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 februarie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

  Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre nr.54 din 22 februarie 2022 privind exercitarea dreptului de 

preempțiune de către Județul Giurgiu pentru cumpărarea imobilului situat în municipiul 

Giurgiu, strada Ștefan cel Mare, nr.14, județul Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea 

următoarelor comisii: Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 
La acest punct se impune și vot secret pentru desemnarea celor doi membrii- consilieri 

județeni-care vor face parte din comisia ce urmează să negocieze prețul de achiziție al imobilului 

(art.4) și, în acest sens, s-au solicitat propuneri din partea celor două grupuri politice. Din partea 

grupului consilierilor PNL, dl.vicepreședinte Silviu - Cristian Anculescu îl propune pe dl. Silviu 

Lungu. Întrucât grupul consilierilor PSD, nu a făcut nicio propunere la acest proiect,  s-a solicitat 

consilierilor PNL un al doilea reprezentat. Dl Nan Tiberiu Genu a fost propunerea dnei 

vicepreședinte Elisabeta Mihalcea din partea grupului consilierilor PNL. 

 În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi 

necesar pentru a fi adoptat (18 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”) 
 

 

  PREŞEDINTE,                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Dumitru Beianu                                               Aurelia Brebenel 

 

 
 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 01 martie 2022 


