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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(6) raportat la art.134 

alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5), art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU 

DISPUNE: 

 

 

 Art.1. (1) Se convoacă de îndată Consiliul Județean Giurgiu în ședință extraordinară în 

data de 21 februarie 2023, ora 1300, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, 

Giurgiu. 

(2) Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.(1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

 Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

 Art.4. Asupra proiectelor de hotărâre pot fi formulate și depuse amendamente până la 

momentul adoptării acestora. 

 Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții 

care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Serviciului Monitorizare proceduri 

administrative, cancelarie consiliu. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru BEIANU 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia BREBENEL 

 

 

 

GIURGIU, 20 februarie 2023 

Nr.69 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.69 din 20 februarie 2023 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Județean Giurgiu din data de 21 

februarie 2023, ora 1300 

 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 31 ianuarie 2023 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

 Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 februarie 2023 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 februarie 2023 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

4. Proiect de hotărâre nr.38 din 16 februarie 2023 privind aprobarea participării județului 

Giurgiu în cadrul proiectului ,,Campus Politehnic Regional pentru Învățământ Dual Giurgiu” 

şi a cheltuielilor aferente, în vederea finanțării prin Programul Național de Redresare și 

Reziliență, apelul de proiecte PNRR-IV-C15-2022 – I6, referatul de aprobare nr.2104 din 16 

februarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.3108 din 16 februarie 2023 al 

Compartimentului Programe şi proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Simona Tocuț    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.41 din 17 februarie 2023 privind suplimentarea utilizării din 

excedentul bugetului local al județului Giurgiu în anul 2023, referatul de aprobare nr.3170 din 

17 februarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.3176 din 17 februarie 2023 al 

Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.42 din 17 februarie 2023 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului creditelor interne pe anul 2023, referatul 

de aprobare nr.3171 din 17 februarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.3177 din 

17 februarie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.3178 din 

17 februarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură 
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

     dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin-Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.35 din 13 februarie 2023 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.2825 din 13 februarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.2829 din 13 februarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.36 din 15 februarie 2023 privind aprobarea inițierii negocierilor 

pentru contractarea unui credit intern rambursabil în valoare de până la 16.092.335 lei cu o 

maturitate de până la 120 luni, referatul de aprobare nr.2983 din 15 februarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.2988 din 15 februarie 2023 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.37 din 15 februarie 2023 privind aprobarea inițierii negocierilor 

pentru contractarea unui credit intern rambursabil în valoare de până la 4.000.000 lei cu o 

maturitate de până la 120 luni, referatul de aprobare nr.2984 din 15 februarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.2989 din 15 februarie 2023 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.44 din 17 februarie 2023 privind aprobarea dezmembrării imobilului 

înscris în cartea funciară nr. 35484 Oraș Bolintin Vale, aflat în domeniul public al judeţului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.3263 din 17 februarie 2023 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.3265 din 17 februarie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 

de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

     dna. Daniela Burcea   - director executiv 

     dl. Cătălin-Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

 

     PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Dumitru BEIANU              Aurelia BREBENEL 


