
  

 

ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 11 MAI 2022  

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 11 mai 2022, ora 11,00 

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

Dispoziţia nr.200 din 09 mai 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) 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.   

 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. 

Prezenți: Beianu Dumitru, Mihalcea Elisabeta, 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, Tudorache Petre, 

Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, Lazăr Daniel - Cosmin, Daniela 

Bardan, Simon Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie Cristian - 

Mihai, Simion Cosmin - Niculae și Cristescu Dan. 

Absenți: Corbea Cătălin – Virgil. 

Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea 

analizării, formulării de amendamente și exprimării votului.  

 

        În cadrul ședinței s-a dezbătut următoarea 

 

ORDINE DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 07 aprilie 2022 a Consiliului Județean 

Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 aprilie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

3. Proiect de hotărâre nr.91 din 27 aprilie 2022 privind încetarea, prin acordul părților, a 

Contractului de finanțare nr.7112 din 14.09.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor 

Publice și Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și UAT Județul 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.8435 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.8437 din 27 aprilie 2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 



  

 

4. Proiect de hotărâre nr.81 din 20 aprilie 2022 privind încetarea Contractului de mandat al 

Administratorului Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L. și numirea domnului Șoavă Eugen ca 

Administrator al Societății, referatul de aprobare nr.8062 din 20 aprilie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.8069 din 20 aprilie 2022 al Serviciului Juridic- contencios și contracte și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.112 din 04 mai 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare nr.8913 din 04 mai 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8920 din 04 mai 2022 al Direcției Achiziții publice 

și investiții, raportul de specialitate nr.8921 din 04 mai 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    - președinte C.J.G 

   dna. Pană Lidia-Doina   - dir. executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.93 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”, referatul de 

aprobare nr.8507 din 28 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8513 din 28 aprilie 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.100 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI RESPIRO”, referatul 

de aprobare nr.8830 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8846 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.101 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL ANDREI”, referatul de 

aprobare nr.8831 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8847 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 



  

 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.102 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL CASA NOASTRĂ”, 

referatul de aprobare nr.8832 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8848 

din 04 mai 2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.103 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL DUNĂRII”, referatul de 

aprobare nr.8833 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8849 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.104 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL ELENA”, referatul de 

aprobare nr.8834 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8850 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.105 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL GABRIELA”, referatul de 

aprobare nr.8835 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8851 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 



  

 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.106 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL IOANA”, referatul de 

aprobare nr.8836 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8852 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.107 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL SOARELE”, referatul de 

aprobare nr.8837 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8853 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.108 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL TEODORA”, referatul de 

aprobare nr.8838 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8854 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.109 din 04 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Reabililitare și îmbunătăţirea eficienţei energetice - sediul D.G.A.S.P.C. Giurgiu”, referatul de 

aprobare nr.8840 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8855 din 04 mai 

2022 al Direcţiei urbanism şi amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 



  

 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.114 din 06 mai 2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr.222 din 24 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și 

în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412, referatul de aprobare 

nr.9122 din 06 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.9128 din 06 mai 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 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

XXXXXXXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 07 aprilie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

  Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 29 aprilie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

  Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

3. Proiect de hotărâre privind încetarea, prin acordul părților, a Contractului de finanțare 

nr.7112 din 14.09.2021 încheiat între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și 

Administrației, Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia și UAT Județul Giurgiu. 

Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 11 „abțineri” devine hotărârea 

nr.75 
 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea Contractului de mandat al Administratorului Societăţii 

JUDSERV 2020 S.R.L. și numirea domnului Șoavă Eugen ca Administrator al Societății. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.76 
 

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

Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.77 
  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficientizare energetică sediu 

administrativ Consiliul Județean Giurgiu”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.78 



  

 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CENTRUL DE RECUPERARE ȘI RESPIRO”.  

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.79 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL ANDREI”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.80 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL CASA NOASTRĂ”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.81 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL DUNĂRII”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.82 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL ELENA”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.83 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL GABRIELA”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.84 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL IOANA”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.85 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL SOARELE”14.  

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.86 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și 

reziliență în clădiri publice: CASĂ DE TIP FAMILIAL TEODORA”. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.87 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Reabililitare și îmbunătăţirea 

eficienţei energetice - sediul D.G.A.S.P.C. Giurgiu”. 



  

 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.88 

 

17. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.222 din 

24 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412. 

Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine hotărârea 

nr.89 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,      SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Dumitru Beianu                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 11 mai 2022  


