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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 07 MAI 2020 

 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 07 mai 2020, ora 1400, în şedinţă 

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

nr.76 din 04 mai 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 extraordinare din data de 27 aprilie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

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

 

2. Referatul de aprobare nr.5552 din 04 mai 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul de specialitate nr.5553 din 04 mai 2020 al 

Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.37 din 04 mai  2020 privind rectificarea 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și 

cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 

2020 

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

         dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

       dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

3. Referatul de aprobare nr.5428 din 29 aprilie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice, 

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

urbanism, investiții, Raportul de specialitate nr.5429 din 29 aprilie 2020 al Direcţiei achiziții 

publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.36 din 29 aprilie 2020 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii 

“Reabilitare și modernizare DJ 506 A, Limită județ Teleorman – Toporu (DJ 503), km 14+000 

– 20+930; 6,930 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție 

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

         dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

       dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

       dna. Lidia Pană    - director executiv 

  

 S-a solicitat suplimentarea ordinei de zi cu următoarele două puncte: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.38 din 05 mai 2020 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți 

DJ 507 comuna Gostinu, județul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic de execuție 

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

         dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

       dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

       dna. Lidia Pană    - director executiv 

 

2. Punct propus de dl.Iacob: prezentarea situației lucrărilor la DJ 412 A, drum ce 

traversează comuna Ogrezeni. - De ce s-au sistat lucrările pt. a nu știu câta oara? De ce se 

tărăgănează asfaltarea având în vedere că vremea este favorabilă? De ce nu sunteți în 

stare să terminați de asfaltat un drum județean de mai puțin de 10 km și de ce țineți 

cetățenii localității în acest calvar de atâta timp? De ce nu sunteți în stare să-i impuneți 

27.  Iacob Marius Nicuşor PNL prezent              

28.  Chiran Adrian PNL prezent 

29.  Basangiac Constantin ALDE prezent 
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un calendar clar și termene clare de lucrări constructorului? De ce nu scoateți conducerea 

Consiliului Județean de sub influența nefastă și dăunătoare a senatorului Bădălău? 

Domnule Mina, am rugămintea să lăsați agenda politică la o parte în această perioadă, să 

terminați cu minciunile și manipulările politice prin care încercați să câștigați capital 

electoral profitând de această pandemie și să reveniți la fișa postului pt. care giurgiuvenii 

v-au votat! Mulțumesc anticipat! 

 

 Materiale au fost transmise consilierilor județeni. Totodată a fost transmis și amendamentul 

propus de domnul președinte pentru punctul nr.2 de pe ordinea de zi. 

  

 În urma centralizării voturilor ordinea de zi a fost probată cu unanimitate de voturi, iar la 

suplimentarea ordinei de zi primul punct a fost aprobat cu majoritate de voturi (28 de voturi 

”pentru” și 1 ”abținere”), iar al doilea punct nu a fost aprobat (6 voturi ”pentru”, 20 de voturi 

”împotrivă” și 3 ”abțineri).  

 

 Ținând cont de faptul că pct.2 de pe suplimentarea ordinei de zi nu a fost aprobat în vederea 

introducerii acestuia pe ordinea de zi, s-a transmis consilierilor județeni formularul de vot cu cele 4 

puncte în vederea exercitării votului de către aceștia. 

 

Punctul nr.1 - aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 27 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 și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 a primit aviz favorabil din partea Comisiei 

economice, dezvoltare regională şi integrare europeană. 

 

 Domnul președinte propune următorul amendament: Suplimentarea pentru furnizorii 

privați de servicii sociale acreditați pe raza teritorială a județului Giurgiu cu suma de 1 mii lei (cap. 

68.02.50.50 – Alte cheltuieli în domeniul asistenței sociale, articolul 55.01.73 – Transferuri aferente 

cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul din serviciile sociale private aflat în izolare 

preventivă la locul de muncă) ca urmare a primirii la decontare a cererii unei asociații private de 

servicii sociale înaintată după trimiterea materialului de ședință. Suma se va obține prin diminuarea 

cu 1 mii lei din sumele destinate plății cheltuielilor cu alocația de hrană pentru personalul aflat în 

izolare preventivă la locul de muncă din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială Giurgiu (cap. 

68.02.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate, articolul 20.03.01 – Hrană pentru oameni). 

  

 În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre și amendamentul au fost adoptate cu un 

număr de 29 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind 

hotărârea nr.35. 

 

 Punctul nr.3 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice 

pentru obiectivul de investiţii “Reabilitare și modernizare DJ 506 A, Limită județ Teleorman – 

Toporu (DJ 503), km 14+000 – 20+930; 6,930 km”, în faza Proiect tehnic și detalii de execuție a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană și a 

Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții. 
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 În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 28 de 

voturi ”pentru” și 1 ”abținere” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind 

hotărârea nr.36. 

  

 Punctul nr.4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice 

pentru obiectivul de investiţii “Modernizare trotuare și căi de acces proprietăți DJ 507 comuna 

Gostinu, județul Giurgiu”, în faza Proiect tehnic de execuție 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 proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 28 de 

voturi ”pentru” și 1 ”abținere” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind 

hotărârea nr.37. 

 

 Ordinea de zi a fost parcursă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 

        Marian Mina 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

 

                                                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

Redactat, 

Madina Bălăceanu  _________ 

Giurgiu,07 mai 2020  


