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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 07 MARTIE 2022  

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 07 MARTIE  2022, ora 1300, în 

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

Dispoziţia nr.72 din 01 martie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(1) 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.   

  

Prezenți: Beianu Dumitru, Meclea Alina, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu Silviu-Cristian, 

Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan, Georgescu Mihai - 

Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Croitorescu Alexandru - Liviu, Tudor 

Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Mihalcea Elisabeta, Tudorache Petre, 

Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel,Vucă Emil - Gabriel, Stoianovici Crina-Alexandra, Lazăr 

Daniel - Cosmin, Răgălie Cristian - Mihai, Ionescu Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - 

Napoleon, Simion Cosmin – Niculae și Cristescu Dan. 

 Absenți: Corbea Cătălin-Virgil. 

Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

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

Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței și supune la vot următoarea 

ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 01 martie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.19 din 20 ianuarie 2022 privind aprobarea cooperării Judeţului Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării 

în comun a proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale“, referatul de 

aprobare nr.1343 din 20 ianuarie 2022 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.1350 din 21 

ianuarie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, 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 

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef  

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.30 din 14 februarie 2022 privind încheierea unui contract de comodat între 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.2960 din 14 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 
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nr.2966 din 14 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.31 din 14 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului 

înscris în cartea funciară nr.41115 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.2964 din 14 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.2973 

din 14 februarie 2022 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    - preşedinte C.J.G 

      dna. Daniela Burcea    - director executiv 

      dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.32 din 14 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului 

înscris în cartea funciară nr.41739 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.2965 din 14 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.2974 

din 14 februarie 2022 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.33 din 15 februarie 2022 privind reîntregirea creditului în sistem revolving 

în valoare de 3.500.000 lei pentru proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to 

TEN-T infrastructure”, cod e-MS: ROBG-442, referatul de aprobare nr.3035 din 15 februarie 2022 

al preşedintelui, raportul de specialitate nr.3041 din 15 februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.37 din 16 februarie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumului 

burselor de ajutor social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul 

Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2021-2022, referatul de 

aprobare nr.3186 din 16 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3193 din 16 

februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și 

sport 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

        dna. Elisabeta Mihalcea     - preşedinte comisie 

          dna. Alina Meclea    - presedinte comisie 
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8. Proiect de hotărâre nr.40 din 17 februarie 2022 privind utilizarea Fondului de întreținere, 

înlocuire și dezvoltare pe anul 2022, referatul de aprobare nr.3346 din 17 februarie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3355 din 17 februarie 2022 al Direcției Urbanism și 

amenajarea teritoriului - Compartiment Monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.35 din 15 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții „Construire Centru Județean de Excelență Giurgiu”, în faza 

Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.3103 din 15 februarie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.3108 din 15 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.50 din 21 februarie 2022 privind aprobarea proiectului „REINTEGRAT - 

Program pilot pentru reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu părinți plecați în străinătate 

”, cod SMIS 139690 şi a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.3486 din 21 

februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3496 din 21 februarie 2022 al 

Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri, și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret 

și sport 

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

   dna. Margarela Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.51 din 21 februarie 2022 privind aprobarea proiectului „VIITOR - Niciun 

copil rămas în urmă”, cod SMIS 139689 şi a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare 

nr.3487 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3497 din 21 februarie 2022 

al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri, și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret 

și sport 

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

   dna. Margarela Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 
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12. Proiect de hotărâre nr.45 din 21 februarie 2022 privind încheierea unui parteneriat în cadrul 

proiectului Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region (Parteneriate pentru 

prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură), acronim POD, e-MS code ROBG-427, referatul de 

aprobare nr.3467 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3473 din 21 

februarie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului, 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 

       dl. Yahia Dardari    - arhitect sef 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisi 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.47 din 21 februarie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri 

și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.3493 din 21 februarie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3503 din 21 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și 

învestiții, raportul de specialitate nr.3504 din 21 februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și 

avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

       dna. Lidia Pană     - director executiv 

       dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.46 din 21 februarie 2022 privind aprobarea unei contribuții pentru 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”, referatul de aprobare nr.3492 

din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3502 din 21 februarie 2022 al 

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

europene și mediu de afaceri  

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

   dl. Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.49 din 21 februarie 2022 privind încheierea unui Acord de implementare 

între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de 

Implementare pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 

Judeţean Giurgiu, în calitate de Beneficiar Final, referatul de aprobare nr.3571 din 21 februarie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.3577 din 21 februarie 2022 al Direcției Urbanism și 

amenajarea teritoriului, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dl. Yahia Dardari    - arhitect sef 

       dl. Radu Silviu Deliu  - presedinte comisi 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.55 din 22 februarie 2022 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei 

lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 601A – zona Cosoba –
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Limită județ Dâmbovița, DJ 401- zona Hotarele - Valea Dragului și DJ 503 – Zona Toporu - Limită 

jud. Teleorman, referatul de aprobare nr.3747 din 22 februarie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.3752 din 22 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ și avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.56 din 23 februarie 2022 privind reorganizarea Direcției Județene de 

Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, aprobarea regulamentului 

de organizare și funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii, referatul de aprobare nr.3828 din 23 

februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3834 din 23 februarie 2022 al 

Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 

cultură, 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. Mariana Ionescu   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.52 din 21 februarie 2022 privind reorganizarea Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului  de funcţii, 

referatul de aprobare nr.3544 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3548 

din 21 februarie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură, 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. Mariana Ionescu  - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.38 din 16 februarie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.3187 din 16 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3194 

din 16 februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

        dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - presedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.29 din 10 februarie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), a principalilor 

indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-

Limită județ Teleorman”, referatul de aprobare nr.2759 din 10 februarie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.2765 din 10 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, 
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avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei 

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.36 din 16 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Spațiu depozitare și arhivă la Spitalul Județean de 

Urgență Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.3136 din 16 februarie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.3142 din 16 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice 

și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul 

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.39 din 17 februarie 2022 privind aprobarea Documentației de avizare a 

lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea 

/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la 

infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” și încheierea Acordului de 

implementare pentru realizarea proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea infrastructurii 

electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital 

Izvoru, Județul Giurgiu”, între Judeţul Giurgiu și Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru, referatul de 

aprobare nr.3262 din 17 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3269 din 17 

februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură  

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

       dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

23. Proiect de hotărâre nr.48 din 21 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la 

Biblioteca Județeană Giurgiu”- inclusiv dotare, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții, referatul de aprobare nr.3583 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.3590 din 21 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea  - presedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

24. Proiect de hotărâre nr.53 din 22 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin 
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reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, Comuna Adunaţii Copăceni, 

Judeţul Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare 

nr.3637 din 22 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3644 din 22 februarie 2022 

al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea  - presedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

25. Proiect de hotărâre nr.41 din 17 februarie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul 

„Construire stații electrice pentru reîncărcare autovehicule” și a contribuției proprii necesare 

realizării proiectului, referatul de aprobare nr.3320 din 17 februarie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.3326 din 17 februarie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului - 

Compartiment Dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul 

Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea  - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

 

26. Proiect de hotărâre nr.42 din 17 februarie 2022 privind însușirea Procedurii privind vânzarea 

acțiunilor Societății APA SERVICE S.A., referatul de aprobare nr.3343 din 17 februarie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3352 din 17 februarie 2022 al administratorului public, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei 

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și 

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

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

27. Proiect de hotărâre nr.43 din 17 februarie 2022 privind aprobarea prețului oferit și a numărului 

de acțiuni emise de Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.3344  din 17 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3353 

din 17 februarie 2022 al administratorului public, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
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       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

28. Proiect de hotărâre nr.44 din 17 februarie 2022 privind aprobarea prețului oferit și a numărului 

de acțiuni emise de Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT Comuna Bolintin 

Deal, referatul de aprobare nr.3345 din 17 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.3354 din 17 februarie 2022 al administratorului public, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

29. Proiect de hotărâre nr.57 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Serviciului Social de zi „Centrul de consiliere pentru agresori” cod serviciu social 

8899 CZ-VD-III din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.3862 din 23 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3866 

din 23 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Radu Silviu Deliu   - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

30. Proiect de hotărâre nr.58 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

şi funcţionare al Serviciului Social „Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei 

domestice – VENUS” cod serviciu social 8790 CR-VD-III din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.3863 din 23 februarie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.3867 din 23 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și avizul avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Radu Silviu Deliu   - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

31. Proiect de hotărâre nr.34 din 15 februarie 2022 privind desemnarea reprezentantului Consiliului 

Județean Giurgiu în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor de ocupare a 

funcțiilor de director și director adjunct la instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului 

Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.3101 din 15 februarie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.3107 din 15 februarie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul 
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Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

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

   dna. Nina Carmen Crișu  - șef serviciu 

       dna. Alina Meclea    - presedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

32. Rapoarte și informări: 

- Plan strategic pentru anul 2022 cu privire la prioritățile în asigurarea siguranței persoanei și 

ordinii publice; 

- Raport de activitate pe anul 2021 ATOP; 

- Raport anual asupra eficienței serviciului polițienesc pe anul 2021; 

- Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Giurgiu pe anul 2021. 

 

Ordinea de zi a fost aprobată 22 voturi ”pentru” ”și 7 voturi ”împotrivă ”. 

 

XXXXXXXXX 

 

În continuare, doamna secretar supune la vot procesul - verbal al ședinței extraordinare din 01 

martie 2022 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea realizării în comun a 

proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale“. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.27 

 

3. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.28 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară 

nr.41115 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.29 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară 

nr.41739 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.30 

 

6. Proiect de hotărâre privind reîntregirea creditului în sistem revolving în valoare de 

3.500.000 lei pentru proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-

T infrastructure”, cod e-MS: ROBG-442. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.31 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor social, 

burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2021-2022. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.32 
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8. Proiect de hotărâre privind utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pe anul 

2022. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.33 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „Construire Centru Județean de Excelență Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.34 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „REINTEGRAT - Program pilot pentru 

reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu părinți plecați în străinătate ”, cod SMIS 

139690 şi a cheltuielilor legate de proiect. 

 Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.35 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „VIITOR - Niciun copil rămas în urmă”, 

cod SMIS 139689 şi a cheltuielilor legate de proiect. 

Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.36 

 

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui parteneriat în cadrul proiectului Partnerships for 

Overcoming the Disasters for a safe region (Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru 

o regiune sigură), acronim POD, e-MS code ROBG-427. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.37 

 

13. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Giurgiu pe anul 2022. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru” ”, devine hotărârea nr.38 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”. 

Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 11 voturi ”împotrivă”, devine 

hotărârea nr.39 

 

15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de implementare între Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Implementare 

pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu, în calitate de Beneficiar Final. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.40 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obținute din 

tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 601A – zona Cosoba –Limită județ 

Dâmbovița, DJ 401- zona Hotarele - Valea Dragului și DJ 503 – Zona Toporu - Limită jud. 

Teleorman. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.41 

 

17. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcției Județene de Transport, Administrarea 

Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, aprobarea regulamentului de organizare și 

funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii. 
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Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 11 voturi ”împotrivă”, devine 

hotărârea nr.42 

 

18. Proiect de hotărâre privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului  de funcţii. 

Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 10 voturi ”împotrivă ”devine 

hotărârea nr.43 
 

19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.44 

 

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect 

tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), a principalilor indicatori tehnico-

economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 

drumul județean DJ 503:Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-Limită județ 

Teleorman”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.45 

 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiţii „Spațiu depozitare și arhivă la Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”, în faza 

Studiu de fezabilitate. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.46 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și 

a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea 

infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide 

medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” și încheierea Acordului de implementare pentru 

realizarea proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de 

ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, 

Județul Giurgiu”, între Judeţul Giurgiu și Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.47 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiţii „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană 

Giurgiu”- inclusiv dotare, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.48 

 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor 

construcţii situate în satul Mogoşeşti, Comuna Adunaţii Copăceni, Judeţul Giurgiu”, în faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.49 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu de 

fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul „Construire stații electrice 

pentru reîncărcare autovehicule” și a contribuției proprii necesare realizării proiectului. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.50 
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26. Proiect de hotărâre privind însușirea Procedurii privind vânzarea acțiunilor Societății APA 

SERVICE S.A. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.51 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului oferit și a numărului de acțiuni emise de 

Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.52 

 

28. Proiect de hotărâre  privind aprobarea prețului oferit și a numărului de acțiuni emise de 

Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT Comuna Bolintin Deal. 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.53 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Serviciului Social de zi „Centrul de consiliere pentru agresori” cod serviciu social 8899 CZ-

VD-III din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.54 

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Serviciului Social „Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale violenţei domestice – 

VENUS” cod serviciu social 8790 CR-VD-III din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.55 

 

31. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în 

Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor de ocupare a funcțiilor de 

director și director adjunct la instituțiile de învățământ din subordinea Consiliului Județean 

Giurgiu. 
 În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul de hotărâre devine hotărârea 

nr.56   

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                            Aurelia Brebenel 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 07 martie 2022  


