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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

PREȘEDINTE 
 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la 

art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și 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 Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 28 

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 hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri 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, 22 februarie 2023 

Nr.74 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.74 din 22 februarie 2023 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu din data de 28 februarie 2023, ora 1300 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.32 din 02 februarie 2023 privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil – teren situat 

în extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.1983 din 02 februarie 

2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1990 din 02 februarie 2023 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

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

și agricultură 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. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.33 din 02 februarie 2023 privind trecerea unor sectoare din drumurile 

județene DJ 401A și DJ 601A din domeniul public al județului Giurgiu și administrarea 

Consiliului Județean Giurgiu , în domeniul public al Statului Român și administrarea 

Ministerului Transporturilor și Infrastructurii – Compania Națională de Administrare a 

Infrastructurii Rutiere S.A pentru realizarea lucrărilor de utilitate publică de interes național ,, 

Autostrada de centură București km 0+ 000- km 100 + 900 – Sector Centura Sud – Lot 3, 

Sector 1 km 85 + 300 – km 100 + 765 aferent Centura Sud; Sector 2 km 0 + 000 – km 2 + 500 

aferent Centura Nord”, referatul de aprobare nr.1984 din 02 februarie 2023 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.1991 din 02 februarie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie 

și mediu de afaceri, 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 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin-Ionuț Ionescu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.39 din 17 februarie 2023 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale 

Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei 

asupra copilului şi a violenţei în familie, referatul de aprobare nr.3160 din 17 februarie 2023 

al președintelui, raportul de specialitate nr.3167 din 17 februarie 2023 al Direcției Patrimoniu, 

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

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

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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4. Proiect de hotărâre nr.40 din 17 februarie 2023 privind încheierea unui contract de comodat 

între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.3161 din 17 februarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3168 din 17 februarie 2023 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    - președinte C.J.G. 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.43 din 17 februarie 2023 privind modificarea art.1 al Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.279 din 08 noiembrie 2022 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea 

categoriilor de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se 

calculează contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane 

Vârstnice Singureni, pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.3229 din 17 februarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3231 din 17 februarie 2023 al Serviciului Buget-

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

Comisiei pentru sănătate și protecție socială  

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl.Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

6. Diverse 

- Raport anual asupra eficienței serviciului polițienesc pe anul 2022 

  Prezintă: dl.Mirel Brăgaru    - președinte Comisia nr.2 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 


