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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE 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 

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

Beianu, prin Dispoziţia nr.249 din 21 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 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL         Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Absent 

4.  Corbea Cătălin –Virgil  PNL Absent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL         Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent online 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 

23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

24.  Simon Diana-Marga PSD Prezent online 
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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.; 

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

- Dna Ruse Daniela – consilier C.J.G.; 

- Dna Turcu Nicoleta – consilier C.J.G.; 

- Dna Cristea Mihaela – manager public C.J.G.; 

- Dl. Grătianu Cristian – administrator public C.J.G.; 

- Dl. Țone Cristian – 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, avem câteva proiecte de 

maximă importanță, nu sunt numeroase dar importanța fiecăruia repet, sunt convins că o 

puteți să o evaluați și singuri, proiect al ordinii de zi în ședință extraordinară, vom mai avea o 

ședință ordinară în ultimele zile ale lunii, dar deocamdată vă mulțumesc că ați  făcut un efort 

cei care ați ajuns azi la consiliu, colegii ceilalți au dreptul și posibilitatea, conform 

regulamentului, să voteze on-line, evident începem ședința cu intonarea Imnului Național. 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Da, spune dna secretar despre cvorum? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, 28 de consilieri prezenți, 14 în sală, 14 participă prin mijloace electronice. 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc, dna secretar, spuneam că avem o ordine de zi nu foarte stufoasă ca număr de 

proiecte, dar cu importanță justificată pentru acest demers, aveți proiectul ordinii de zi, 

conform procedurii, vă supun la vot proiectul ordinii de zi, vă rog!   

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 iunie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

- Proiect de hotărâre nr.126 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice 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 

25.  Bălan Cristina PSD Prezent online 

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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   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.127 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice 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 

 

- Proiect de hotărâre nr.128 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice 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 

 

- 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 

 

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

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- 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 

 

- 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. 

 

- Legat de procesul verbal al ședinței anterioare.... 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței din 07 iunie. 

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

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așadar, primul punct, Proiect de hotărâre nr.126 din 15 iunie 2022 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire Spital Județean 

de Urgență Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate. E de notorietate că avem această 

preocupare, mulțumesc și dvs. pentru voturile aferente și tuturor celor implicați și vă asigur 

că n-au fost nici puțini și nici activitatea n-a fost deloc una superficială, suntem în faza în 

care, aprobând această documentație, o trimitem la Guvern, există o echipă acolo care preia 

aceste proiecte, sunt 49 de proiecte aflate în listă, pentru care se intenționează finanțarea din 

Programul Național de Reziliență, vor fi finanțate 25, la acest moment, Consiliul Județean 

Giurgiu are o documentație cu care în mod justificat poate să aibă speranțe consistente că va 

obține finanțarea, dat fiindcă multe alte proiecte sunt la stadiu de idee sau documentație 

nefinalizată la acest moment. Noi, ca și procedură, după această etapă, sunt convins că votul 

va fi unul favorabil, vom scoate la licitație, cu clauză suspensivă, proiectare și execuție, tot în 

preocuparea noastră continuă, de a obține cât mai multe argumente în favoarea finanțării 

acestui proiect. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului de hotărâre? 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.118 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Mi-au făcut colegele aici cu roșu, că trebuie să solicit neapărat votul din comisii, promit că 

nu mai uit! 

- Proiectul acesta este însoțit de altele două, noi am gândit un complex de sănătate pe terenul 

pe care colegii noștri de la municipiu ni l-au pus la dispoziție, cele 7 hectare, două secții noi 

ale spitalului județean, neurologie și oncologie neapărat, ordinea mai degrabă inversă, dar și 

un sediu pentru ambulanță, ceea ce lipsește în județul Giurgiu de prea mulți ani și un centru 

pentru îngrijiri paliative, însemnând persoane care sunt în stadii grave ale unor boli 

incurabile sau foarte greu de tratat și pentru care sistemul public din județul Giurgiu, nu oferă 

la ora aceasta niciun fel de soluții. 20 de paturi, dacă nu greșesc, sunt în acest ...în această 

secție, dar deocamdată trecem la punctul 3, Proiect de hotărâre nr.127 din 15 iunie 2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii 

„Construire sediu Serviciu Judeţean de Ambulanţă Giurgiu”, evident tot în faza Studiu de 

fezabilitate. 

- Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții? N-avem președinte, unanimitate scrie aici, comisia de mediu? 

Dumitru Gavrilă-președinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc! Dacă din partea dvs. sunt întrebări sau completări, vă rog? Supun aprobării 

proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.119 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.128 din 15 iunie 2022 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii „Construire Centru Servicii Paliative în 

regim de spitalizare continuă”. Mai spun că acest complex în integralitate va avea o finanțare 

undeva aproape de 40 de milioane de euro, ceea ce iarăși reprezintă un avantaj pentru noi, 

asta în măsura în care multe investiții au fost supradimensionate și ca atare, la nivelul 

comisiei se fac mari eforturi pentru a finanța cât mai multe investiții, nu unele de valoare 

mare sau foarte mare, pentru că asta n-ar permite să se asigure servicii medicale pe o 

suprafață mai mare a teritoriului în România. 

- Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, unanimitate. Comisia de mediu? 

Dumitru Gavrilă-președinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc încă o dată pentru sprijin, 

contăm pe ajutorul dvs. și în continuare și o să vă ținem la curent cu evoluția demersurilor 

noastre. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.120 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 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 
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a Pădurilor – Romsilva, Direcția Silvică Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România – Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru toți prin ciclism. 

Preocuparea noastră pentru ciclism este susținută de preocuparea mult mai evidentă și mai 

convingătoare poate, a Comisiei Europene, care propune un proiect pentru un traseu pentru 

biciclete de nu mai puțin de 6000 de km., ministerul dezvoltării, prin vocea dlui Cseke Attila, 

propune finanțarea a nu mai puțin de 3000 de km. de piste pentru biciclete în România, 

așadar promovarea acestui sport, cu toate avantajele de aici, care derivă din practicarea 

acestui sport, sunt mai mult decât evidente, pregătim un proiect pentru un traseu pe care o să 

vi-l prezentăm la momentul potrivit, deocamdată vorbim de asociere, ați văzut sunt convins 

din documentație, cu o fundație specializată în organizarea unor asemenea evenimente și am 

vrea, dacă avem votul consilierilor, să permanentizăm în județul Giurgiu în fiecare an, anul 

acesta pe 23 iulie, au ei o perioadă mai liberă în calendar, un asemenea concurs, cu două 

trasee separate, pentru adulți și pentru copii.  

- Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Aici a fost formulat un amendament, pe care trebuie să-l aducem la cunoștință...de fapt a fost 

transmis și prin mijloace electronice, dar trebuie discutat, supus aprobării înainte de... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am înțeles! Comisia pentru educație? Unanimitate! Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Unanimitate! Amendamentul la care se referă dna....secretar... 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Dl. Nan a...colegul nostru, a propus un.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Deschideți, vă rog.... 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Dl. Nan a propus un amendament ieri, la comisia de buget-finanțe în care a solicitat valoarea 

totală a bugetului. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și alocarea pe care o are repartizată consiliul județean.... 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Corect! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu știu care...nu-mi....nu rețin valoarea totală a proiectului, dar noi avem... 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- 45 de mii de lei... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Contribuția consiliului...45 de mii..da, nu e un secret, vorbim de un eveniment de nivel 

național, la care se așteaptă participarea undeva la 400-500 de cicliști evident din București și 

toate zonele cumva din proximitate. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Suma este doar pentru anul acesta, pentru că acordul în sine, vizează... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, vorbim de evenimentul pe care îl organizăm pe 23, da! Dacă sunt intervenții? Supun 

aprobării atunci amendamentul dlui Nan, vă rog! 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

- Și atunci, supun aprobării dvs. proiectul de hotărâre! 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc mult! Vă invităm la 

competiție! 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.121 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 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 prima etapă, 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” 

- Avem posibilitatea să depunem un proiect pe un pilon care finanțează asemenea investiții, de 

avantajele relevate aici vor beneficia un număr de 7 sau 8 comune limitrofe, știți cu toții ce 

înseamnă zonă metropolitană și acest concept este promovat cu insistență de Comisia 

Europeană și preluată evident, de Guvern, de aici abordarea aceasta, care se rezumă la zona 

adiacentă municipiului Giurgiu și nu la tot județul, cum poate și eu și dvs. am fi considerat că 

este cel mai potrivit. 

- Comisia pentru investiții? N-avem...unanimitate scrie la mine. Comisia pentru mediu? 

Dumitru Gavrilă-președinte comisie: 

- Domnule președinte, am avut o abținere, dl.. 

- Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Apăsați...deschideți microfonul să se înregistreze, vă rog! 

Dumitru Gavrilă-președinte comisie: 

- Domnule președinte, am avut o abținere, dl. consilier Grigore Mihăiță s-a abținut. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun! Dacă e nevoie, vă dau cuvântul înainte să supun la vot! 

- Comisia juridică? 

- Silviu-Cristian Anculescu-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții? Vă rog! 

Mihăiță Napoleon Grigore- consilier județean: 

- Da, m-am abținut ieri la ședința de comisie, pentru că am citit și am studiat și proiectul 

nostru și m-am uitat și pe proiectul Primăriei Giurgiu referitor la același proiect care se 

depune și s-a votat ieri în ședința consiliului local. În ședința consiliului local, spune că 

transportul este realizat intraorășenesc, deci în Giurgiu, nu menționează că se referă la zona 

metropolitană! Asta este una dintre probleme! A doua problemă, care ține mai degrabă de un 

considerent de oportunitate, atâta timp cât în municipiu există 13 autobuze noi-nouțe pe CNC 

nepoluante, care nu sunt încă puse în folosință, eu personal mă îndoiesc de capacitatea de 

implementare a acestui proiect, în actuala conjunctură, de către partenerul principal al acestui 

proiect, de către Primăria Giurgiu. Sunt convins că consiliul județean, dacă ar fi beneficiarul 

principal, ar avea capacitatea să implementeze un astfel de proiect. Dar atâta timp cât 

Primăria Giurgiu, de doi ani de zile, ține niște autobuze noi-nouțe care, culmea, raporatată la 

capacitatea de trafic a municipiului Giurgiu, sunt super suficiente, în acest moment traficul în 

Giurgiu, capacitatea de transport în Giurgiu se realizează cu acele microbuze de care știți, 

închiriate de la firma LiberTrans, care sunt 10, 10 microbuze, deci 13 autobuze cu siguranță 

acoperă tot necesarul de transport pentru municipiul Giurgiu. De aceea am avut o reținere, 

voi vota de acord, niciun fel de problemă, e normal să accesăm un astfel de proiect, voi vota 

în consecință, doar că dubiile mele sunt referitoare în primul rând și-n primul rând, la 

capacitatea de management a acestui proiect și dacă există posibilitatea cumva ca consiliul 

județean să devină principalul beneficiar al acestui proiect și nu primăria, pentru că ne-a 

dovedit până acum că nu este capabilă să realizeze nici măcar  ceea ce au în curte, dar mite 

să mai ia și încă un proiect nou. Vă mulțumesc tare mult! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc și eu! Zona metropolitană are în centrul conceptului cum spuneam, 

întotdeauna municipiile reședință de județ. Asta este conform ghidului și acesta este motivul 
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pentru care avem această abordare. De ceva vreme avem un nou coleg, dna Aura Răducu, 

care în timpul guvernului Cioloș a fost ministrul fondurilor europene, dânsa coordonează 

acest proiect și eu îmi exprim optimismul vis-à-vis de implementarea lui, indiferent care este 

forma pe care o abordăm cum spuneam, ca să respectăm prevederile ghidului. Eu despre 

autobuzele cu CNC știu foarte multe dezavantaje, n-o să vin aici să le spun, așa cum spuneți 

dvs. despre managementul primăriei, dar ce propunem noi acum este în complementaritate 

față de acel proiect, nu este opozant lui. De ce nu funcționează acele autobuze, sunt multe de 

spus și nu sunt nicicum împotriva managementului primăriei, sunt împotriva celor care au 

gândit soluția asta, care eu nu știu să fie aplicabilă în prea multe municipii din România. Dar 

rămânem fiecare cu părerea lui. Mulțumesc oricum pentru intenția de vot. Alte intervenții, vă 

rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc tuturor. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.122   

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7 - Proiect de hotărâre nr.125 din 10 iunie 2022 privind modificarea statului de 

funcții al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu  

- Hai să trecem de comisii întâi! Comisia buget? 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Știți că Guvernul a emis un ordin prin care de la 1 iulie sunt sistate angajările în sectorul 

bugetar, nu încercăm decât să completăm echipa de la direcția de programe, scoțând la 

concurs, aviz tuturor amatorilor, două posturi, singurele pe care le avem disponibile, deși ar 

fi nevoie de mult mai multe. Dacă sunt intervenții, vă rog? Vă rog! 

Mihăiță Napoleon Grigore- consilier județean: 

- La fel voi vota, nici nu se pune problema să nu votăm acest proiect, numai că am o singură 

întrebare, la punctul a, spune că funcția publică vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, se transformă în funcția de consilier, grad profesional asistent. În condițiile în care 

chiar avem nevoie la departamentul de urbanism, pentru că am citit și referatele, am și 

raportul de specialitate, am citit, am înțeles că sunt 15 proiecte în derulare, 20 de proiecte 

care vor fi depuse, nu înțeleg de ce desființăm un post de consilier profesional grad 1 și care 

are nevoie de o experiență de minim 7 ani și angajăm un asistent a cărui experiență vine doar 

cu un an. Atât, este doar o nelămurire, vă mulțumesc! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, da. Vă asigur că rațiunile sunt doar de natură practică. Am avut ocazia să organizăm 

concursuri, să căutăm specialiști cu încadrarea respectivă, nu găsim. Toți oamenii foarte buni 

sau au niște job-uri stabile și nu vor să plece sau au optat pentru București și nu sunt 

disponibili pentru asemenea concursuri. Atunci am coborât ștacheta la asemenea nivel, 

încercând să găsim tineri cu experiență mai puțin consistentă, dar care pot să învețe și să ne 

ajute, măcar în timp, să completăm echipa. Asta este singura motivare.  

Mihăiță Napoleon Grigore- consilier județean: 

- Am înțeles.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt alte intervenții, alte solicitări de clarificări, de completări? Supun aprobării 

proiectul,  vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.123   
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- Și în sfârșit, punctul 8: Proiect de hotărâre nr.130 din 16 iunie 2022 privind aprobarea 

modificării statului de funcţii al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu. Cred că 

avem un post vacant și pentru că nu avem suficiente posturi, cred că se împarte în două 

posturi parțiale. 

- Comisia pentru educație, vă rog? Unanimitate scrie la mine, comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu-vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții sau nelămuriri? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.124   

 

- N-avem „Diverse” pe ordinea de zi, dar dacă sunt probleme pe care le aveți preluate de la 

cetățeni sau pe care doriți să le înregistrăm noi, pentru discuții, soluționări sau altceva de 

genul ăsta.... 

- Mulțumim mult pentru participare, o să vă invităm la sfârșitul lunii la ședința ordinară, dar 

până atunci vă urez o lună plină de realizări! 
 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                            Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Andreea Ciotea  _________ 

Giurgiu, 21 iunie 2022 


