ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 21 IUNIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 21 iunie 2022, ora 13,00
în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.249 din 20 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.
Prezenți: Beianu Dumitru, Mihalcea Elisabeta, 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: Meclea Alina, 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 extraordinare din data de 07 iunie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.126 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu” în
faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.11652 din 15 iunie 2022 al președintelui,
raportul de specialitate nr.11662 din 15 iunie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții,
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
dna. Pană Lidia-Doina
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- președinte comisie

3. Proiect de hotărâre nr.127 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii „Construire sediu Serviciu Judeţean de Ambulanţă
Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.11653 din 15 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.11663 din 15 iunie 2022 al Direcției Achiziții publice și
investiții, 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
dna. Pană Lidia-Doina
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- președinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.128 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru Servicii Paliative în regim de
spitalizare continuă” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.11654 din 15 iunie
2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11664 din 15 iunie 2022 al Direcției Achiziții
publice și investiții, 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
dna. Pană Lidia-Doina
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- președinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.123 din 07 iunie 2022 privind încheierea unui Acord de Asociere între
Fundația Proam Events, Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Regia Națională a Pădurilor –
Romsilva, Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala
Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți prin ciclism, referatul de aprobare nr.11074
din 07 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11133 din 08 iunie 2022 al
Compartimentului Control intern și managementul calității și al Serviciului Juridic-contencios și
contracte, 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. Margareta-Mihaela Cristea
- manager public
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Iulian Negoiță
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.129 din 15 iunie 2022 privind încheierea unui Acord de Parteneriat
între Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu și Comuna Frătești, în vederea depunerii și
implementării proiectului „Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în Giurgiu
si zona sa metropolitană, cu impact asupra reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere, prin
achiziția de autobuze și microbuze electrice”, referatul de aprobare nr.11659 din 15 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.11668 din 15 iunie 2022 al Administratorului public,
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
dl. Cristian Grătianu
dl. Mihai-Bogdan Tudor
dl. Dumitru Gavrilă
dl. Silviu Cristian Anculescu

- președinte C.J.G
- administrator public
- preşedinte comisie
- președinte comisie
- preşedinte comisie

7. Proiect de hotărâre nr.125 din 10 iunie 2022 privind modificarea statului de funcții al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.11340 din 10
iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11348 din 10 iunie 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 sport
și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna Daniela Ruse
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.130 din 16 iunie 2022 privind aprobarea modificării statului de funcţii
al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, referatul de aprobare nr.11774 din 16 iunie
2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11780 din 16 iunie 2022 al Compartimentului
Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, 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 Nicoleta Turcu
- consilier
dl. Iulian Negoiță
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

XXXXXXXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 iunie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.118
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii „Construire sediu Serviciu Judeţean de Ambulanţă Giurgiu” în faza Studiu de
fezabilitate
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.119

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de
investiţii „Construire Centru Servicii Paliative în regim de spitalizare continuă” în faza Studiu
de fezabilitate
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.120
5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Asociere între Fundația Proam Events,
Județul Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Regia Națională a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică
Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în vederea
promovării sportului pentru toți prin ciclism
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.121
6. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Județul Giurgiu,
Municipiul Giurgiu și Comuna Frătești, în vederea depunerii și implementării proiectului
„Modernizarea și dezvoltarea sistemului de transport public în Giurgiu si zona sa metropolitană,
cu impact asupra reducerii poluării și creșterii siguranței rutiere, prin achiziția de autobuze și
microbuze electrice”
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.122
7. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Giurgiu
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.123
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Judeţean
„Teohari Antonescu” Giurgiu
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine
hotărârea nr.124

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

Redactat,
Andreea Ciotea _________
Giurgiu, 21 iunie 2022

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

