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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 07 IUNIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 07 iunie 2022, ora 

1300, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.229 din 06 iunie 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. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent online 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL         Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Prezent 

4.  Corbea Cătălin –Virgil  PNL Absent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL         Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL   Prezent online 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL   Prezent online 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent online 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent 

22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 

23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

24.  Simon Diana-Marga PSD Prezent 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 

- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 

- Dl.Vlad Ciobanu  – șef serviciu C.J.G.; 

- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 

- Dl.Mardale Nicu  – consilier C.J.G.; 

- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.; 

- Dna Elena Coscai– consilier C.J.G.; 

- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.; 

- Dl Danciu Ciprian   – consilier C.J.G.; 

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

exprimării votului. 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua!Bine ați venit astăzi la sediul consiliului județean pentru ședință extraordinară. 

Avem un  parcurs destul de laborios în perioada asta. O să vă rugăm să răspundeți de fiecare 

dată ca și astăzi pozitiv, invitațiilor noastre pentru că sunt termene și investiții importante 

pentru județul Giurgiu pe care, ca și până acum, ne străduim ca împreună să le promovăm.  

Începem cu intonarea Imnului Național. 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim. Așadar ședință extraordinară astăzi, 7 iunie? Dna secretar, legat de cvorum, ce ne 

puteți spune? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 29 de membrii ai consiliului sunt prezenți. 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Avem un număr de 6 proiecte de hotărâri. Aprobarea procesului verbal.Sunt 

probleme cu el? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supunem aprobării procesul verbal al ședinței din data de 23 mai. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Supun aprobării proiectul ordinii de zi, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 23 mai 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

- Proiect de hotărâre nr.116 din 19 mai 2022 privind mandatarea reprezentantului Judeţului 

Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe 

25.  Bălan Cristina PSD Prezent 

26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

28.  Cristescu Dan PSD Prezent 

29.  Bardan Daniela PSD Prezent 
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proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 14 iunie 2022, referatul de 

aprobare nr.9904 din 19 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.9910 din 19 mai 

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 

 

- Proiect de hotărâre nr.117 din 25 mai 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.10227 din 25 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10233 din 25 mai 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   - președinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.118 din 30 mai 2022 privind aprobarea Acordului de cooperare între 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, Muzeul Național al Literaturii Române și 

Centrul de Cultură „Ion Vinea” Giurgiu, în vederea realizării evenimentului „Zilele 

Eminescu”, referatul de aprobare nr.10511 din 30 mai 2022 al vicepreședintelui, raportul de 

specialitate nr.10515 din 30 mai 2022 al Compartimentului Relații publice și mass media, 

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

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. Coscai Elena    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.119 din 31 mai 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.65 din 16 martie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului 

Giurgiu în vederea realizării Proiectului ,,Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în 

municipiul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.10549 din 31 mai 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.10555 din 31 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, avizul Comisiei 

pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

de urgență. 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.120 din 31 mai 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.37 din 07 martie 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-
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427, referatul de aprobare nr.10560 din 31 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10566 din 31 mai 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 

 

- Proiect de hotărâre nr.121 din 03 iunie 2022 privind modificarea şi completarea Anexei  

nr. 6.1 la Hotărârea Consiliului Județean nr.19 din 3 februarie 2022 privind aprobarea 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri și 

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

și a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 

și estimării pe anii 2023-2025, cu modificările și completările ulterioare, referatul de 

aprobare nr.10818 din 03 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.10822 din 03 

iunie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

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

   dna. Pană Lidia-Doina   - dir. executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cum spuneam, sunt proiecte cu o importanță evidentă și cu o explicitare destul de clară a 

fiecăruia dintre ele. Dacă considerați evident, că putem să dezvoltăm pe oricare dintre ele. 

Primul este legat de mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu, proiect de hotărâre 

nr.116, mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor 

la S.C. APA SERVICE S.A. să aprobe proiectul de hotărâre pe care îl aveți și în material. 

Printre altele, încercăm să preluăm pachetul de acțiuni total nesemnificativ pe care APA 

SERVICE îl are la Bolintin Deal. A ajuns acolo dintr-o întâmplare practic și nu a avut de 

beneficiat comuna respectivă de nici un euro, din păcate, investiție și încercăm să preluăm o 

parte din acțiunile municipalității pentru că iarăși e o istorie pe care cei care sunteți mai vechi 

în administrație o știți, când a fost înființat acest ADI care erau relațiile între primăria dlui 

Iliescu și consiliul dlui Boiangiu, nu mai contează foarte mult, dar operatorul logic trebuie să 

fie în subordinea consiliului județean, nu e foarte corect în subordine, dar trebuie să 

colaboreze cu consiliul județean pentru că vorbim de investiții în județ, de modul în care 

ulterior sunt admnistrate stațiile de tratare a apei și gospodării de apă și, ca atare, toate aceste 

investiții care generează și cheltuieli,  nu pot fi suportate de Primăria Municipiului Giurgiu și 

de municipalitate, dar este obligatoriu să fie cumva, în aria noastră de competență. Dacă pe 

marginea acestui proiect de hotărâre sunt comentarii? Mulțumesc mult. Supun aprobării 

proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?Da, mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.112 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Acordarea unor sprijine finaciare. Sper că s-a respectat ce am stabilit aici și sunteți consiliați, 

dl. dr.Deliu pe marginea materialelor care conduc la întocmirea acestei liste, așa convenisem 

într-o ședință anterioară, urmare a discuțiilor. Eu nu mai am nici un fel de legătură cu genul 

acesta de proiect de hotărâre și cred că este mult mai bine ca dvs., ca și specialiști, eventual, 

să stabiliți în limita posibilităților o prioritizare, dacă se poate lua în calcul așa ceva sau 

măcar o natură și o dimensiune a sprijinului pe care trebuie să-l acordăm în niște limite. 

Radu-Siviu Deliu– consilier județean C.J.G.: 
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- Referitor la discuția care a mai fost, din păcate noi putem să ne uităm, eu și colega care 

suntem în domeniu, strict la problemele de sănătate pe care le are. Din punct de vedere al 

sumei, eu nu pot să spun că ar fi o chestie care ar contraveni inclusiv meseriei mele, dl acesta 

e mai bătrân și nu, sau dl.ăsta e mai tânăr și da. Acuma ca discuție, unii sunt doar cu diabet 

alții sunt cu tumori. Strict, din punct de vedere profesional, normal că are are mai multă 

nevoie acela de acolo, decât celălalt.Nu știu pentru ce ia trebuit, dar nu pot fi eu ca președinte 

al comisiei și nici colegii mei să putem să spunem, lui îi dăm atâția bani și pentru ce pentru 

că nu sunt niște documente care să justifice: îmi trebuie bani pentru să cumpăr medicamentul 

ăla și atunci o să spun, e medicamentul într-adevăr, în prețul ălă și trebuie să mă operez și 

costă atâta. Atunci, noi ne limităm în cadrul comisiei, doar a certifica că are niște probleme 

de sănătate. Gravitatea problemelor și pentru cei trebuiesc acelei persoane suma respectivă, 

nu pot eu să zic că-i dau atâta sau atâta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim.Poate că nu am fost destul de explicit. Nimeni nu are vreo pretenție și nu-și poate 

aroga dreptul de a decide, dar cu cât mai multe opinii, cu atât mai multe informații pe care 

colegii din comisia de specialitate, formată din angajați ai executivului, poate să le ia în 

considerare pentru a stabili lista finală.Oricum aceasta este ultima listă pe acest semestru 

pentru că am epuizat sumele alocate. Urmează ca la prima rectificare din luna iulie să 

realimentăm acest cont și să continuăm. Mai există din păcate listă de așteptare destul de 

consistentă, e absolut justificată acordare unor asemenea sprijine, dar trebuie să recunoaștem 

că numărul solicitărilor depășește posibilitățile, cel puțin din acest an, ale consiliului 

județean. Dacă sunt alte intervenții pe marginea proiectului, vă rog? Supun aprobării 

proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.113 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.118 privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, Muzeul Național al Literaturii Române și Centrul de Cultură 

„Ion Vinea” Giurgiu, în vederea realizării evenimentului „Zilele Eminescu”. Cei mai fini 

cunoscători ai fenomenului Eminescu știu că a existat o legătură tangențială între marele poet 

și municipiul Giurgiu, poate plecând de aici, colega noastră dna vicepreședinte Mihalcea, a 

reușit să convingă Muzeul Național al Literaturii Române să se implice într-un eveniment pe 

care îl vom organiza în perioada următoare. Sunt trecute aici inclusiv elemente despre modul 

în care va fi derulat evenimentul și responsabilități în privința bunelor măsuri care trebuie să 

însoțească o asemenea manifestație. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.114 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.119 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.65 

din 16 martie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în vederea 

realizării Proiectului ,,Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu”. 

Este după părerea mea și un gram de subiectivism pe care trebuie să mi-l acceptați, unul 

dintre cele mai importante proiecte prin ceea ce poate să aducă ca și urmări, ca și beneficii 

pentru învățământul profesional din județ. Aici modificarea presupune să introducem și 

Universitatea Politehnică din Giurgiu în cadrul proiectului în zona de scriere proiect și 

consultanță asigurată pentru că trebuie să recunoaștem că există o competiție mare.Sunt prin 

PNRR aprobate doar 10 campusuri din păcate, urmare a negocierii cu Comisia Europeană, în 

valoare de 30 de milioane de euro fiecare. Acum cam toată lumea este de acord că abordarea 

nu a fost cea mai ..și că ar fi necesare mai multe campusuri, eventual de valoare mai mică. 

Ceea ce ne propunem noi să realizăm la Colegiul Tehnic Bălănescu însumează undeva la 15 
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milioane de euro.Suntem în competiție cu județele Argeș și Dâmbovița, îndeplinim toate 

condițiile pentru a accede acest program, dar pentru că fiecare element suplimentar poate să 

aibă o importanță mare, nu pot decât să felicit demersurile dnei vicepreședinte și intrarea în 

asociere a politehnicii ca instituție de învățământ de top, nu poate decât să ne aducă avantaje 

și sper că vom avea parte de acesta investiție absolut  necesară dezvoltării județului Giurgiu. 

Dacă sunt întrebări, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.115 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.120 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.37 din 07 martie 2022 privind încheierea unui parteneriat în cadrul 

proiectului Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region. Este un proiect pe 

Programul Transfrontalier România – Bulgaria, unul dintre partenerii inițiali din Bulgaria 

renunță la avantajele asocierii, urmând ca responsabilitățile dlor să fie preluate de ceilalți 

membrii. Ne pare rău de asemenea situații, dar sunt inerente. Intervenții, vă rog? Supun 

aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.116   

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6 - Proiect de hotărâre nr.121 privind modificarea şi completarea Anexei  nr. 6.1 la 

Hotărârea Consiliului Județean nr.19 din 3 februarie 2022 privind aprobarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului 

creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022. Avem un 

amendament.Vă rog, dna director.  

Lidia Pană – director executiv C.J.G.: 

- Amendamentul vizează redistribuirea sumelor din cadrul aceluiași capitol cu încadrarea 

valorii aprobate pe capitol. Se referă la CAP.70.02 LOCUINȚE, SERVICII ȘI 

DEZVOLTARE PUBLICĂ. Deci la Poziția 1 aveam prevăzută Proiectarea aferentă  

”Realizării  utilităților și dotărilor tehnico-edilitare aferente Locuințelor de serviciu în valoare 

de 0 mii lei și în textul modificat denumirea proiectului este aceeași decât valoarea totală 

aferentă investiției este de 150 de mii lei, iar la Poziția 2 în textul original avem Bloc de 

locuințe de serviciu -48 unități locative, municipiul Giurgiu cu valoare totală de 150 mii lei, 

iar în textul modificat valoarea totală este 0 mii lei. Motivația sunt prevederile contractului 

nr.15 încheiat cu Agenția Națională pentru Locuințe prin care se stabilesc obligațiile părților 

privind realizarea obiectivului de investiție, construire locuințe de serviciu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să vă traduc eu!Am fost la ANL și am întrebat de ce merge atât de greu acest proiect 

în care ne-au fost promise și avem un contract semnat, construirea celor 48 de locuințe pentru 

specialiști. Mi s-a explicat foarte clar că, cauzele sunt multiple, dar dacă vrem, întâmpător să 

se miște lucrurile mai repede și să intre anul viitor la finanțare, să le predăm noi în acest an 

studiu de fezabilitate. M-am întors bucuros la colegii mei și am început o discuție 

interminabilă în contradictoriu, între unii și alții, cu argumente pro și contra din ambele 

tabere, dacă legea cadru de funcționare a Agenției Naționale de Locuințe ne permite, dacă 

corespondența între noi și ANL iarăși aduce argumente în favoarea noastră .Trebuie să accept 

că lucrurile sunt cumva în echilibru, dar vă  promit că o să revenim, chiar dacă sunt instituții 

care au rol de a controla și e absolut normal să fie așa, eu sunt genul de persoane care sunt 

dispus să-mi asum niște riscuri rezonabile și nu în afara legii pentru proiecte care chiar cred 

că sunt importante.Așa că o să fac toate demersurile pe care mi le conferă funcția să-i 

conving pe colegii mei și, ulterior și pe dvs., că putem, printr-o hotărâre de consiliu, să 

oferim posibilitatea legală ca noi, ca instituție să realizăm acest studiu de fezabilitate care 
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altfel ar dura ani de zile, dacă rămâne în sarcina ANL-ului, câștigând în același timp cel puțin 

un an sau doi până la demararea investiției și, implicit, până la realizarea acestor locuințe de 

care, cel puțin spitalul pentru specialiștii pe care îi are și încearcă să-i aducă în perioada 

următoare, are foarte mare nevoie și nu numai spitalul. Vom stabili împreună ce categorii de 

specialiști pot să beneficieze de aceste locuințe, dar deocamdată suntem într-un moment 

incipient. Aceasta este, ca să spun așa, explicația mea pentru acest subiect. Conform 

procedurii vă supun aprobării amendamentul, da? Înainte de asta are cineva nevoie de 

lămuriri suplimentare sau are de făcut considerații pe marginea acestui amendament și a ceea 

ce a prezentat dna director? Nu e în roșu, dar este o dnă extrem de bine pregătită profesional 

și nu văd vreun motiv pentru care să n-o credeți. Supum aprobării  amendamentul atunci. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Unanimitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Și atunci vă supun aprobării acest proiect de hotărâre în integralitate, cu tot ceea 

ce trebuie luat în considerare pentru susținerea lui. 

-   Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.117 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acesta a fost ultimul proiect de hotărâre. Dacă sunt alte subiecte care credeți că pot face 

obiectul unei discuții în acest format? Dacă nu, vă urez o zi plăcută în continuare și ne vedem 

săptămâna viitoare cu alte proiecte!O zi bună! 

  

 

 

 
 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                            Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 07 iunie 2022 


