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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 29 IULIE 2020 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 29 iulie 2020, ora 1100, în şedinţă 

ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin Dispoziţia nr.128 

din 23 iulie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(1) 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.   

 Lucrările şedinţei se desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.41 din 21 mai 

2020 adoptată de consiliul județean. 

 

 Au răspuns următorii consilieri judeţeni: 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1.  Mina Marian PSD prezent 

2.  Andronache Vasile ALDE prezent 

3.  Corozel Lucian PSD prezent 

4.  Delea Mirela PSD prezent 

5.  Ştenghel Cristian     PSD prezent 

6.  Dobre Aurelia PSD prezent 

7.  Bardan Daniela PSD prezent 

8.  Grigore Dumitru PSD prezent 

9.  Petrache Marin PSD absent 

10.  Preda Ionuţ-Gabriel PSD prezent 

11.  Teişanu Cătălin-Marius PSD prezent 

12.  Geantă Ionel PSD prezent 

13.  Peia Mariana PSD prezent 

14.  Marica Ştefan-Ciprian PSD prezent 

15.  Georgescu Mihai -Cătălin PSD    prezent 

16.  Andrei Mircea PSD absent 

17.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

18.  Cristescu Dan PSD prezent 

19.  Bălan Cristina PSD prezent 

20.  Simion Cosmin Niculae PSD prezent 

21.  Dumitrache Silvian PSD prezent 

22.  Mihuţ Georgeta PNL prezent 

23.  Neagu Cristiana-Daniela PNL prezent 

24.  Radu Marius-Ionuţ PNL prezent 

25.  Gavrilă Dumitru PNL prezent  

26.  Epure Emil-Nicolae PNL prezent   

27.  Iacob Marius Nicuşor PNL prezent              

28.  Chiran Adrian PNL absent 

29.  Basangiac Constantin ALDE prezent 
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Ordinea de zi și suplimentarea ordinei de zi, împreună cu materialele, au fost transmise 

consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au 

avut la dispoziție timp pentru adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii. 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 17 iulie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu  - secretar general al judeţului 

 

2. Referatul de aprobare nr.8909 din 10 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei pentru 

învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice 

și egalității de șanse,  raport de specialitate nr.8910 din 10 iulie 2020 al  Compartimentului resurse 

umane si coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre nr.69 din 

22 iulie 2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de Asistență Medico-

Socială Mogoșești 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dna. Mirela Delea      - preşedinte comisie 

      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 

      dna. Lucica Mihăilă      - consilier 

 

3. Referatul de aprobare nr.9358 din 21 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, apărarea 

ordinii publice și egalității de șanse,  raport de specialitate nr.9359 din 21 iulie 2020 al  

Compartimentului resurse umane si coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi 

Proiect de hotărâre nr.70 din 22 iulie 2020 privind aprobarea modificarii organigramei și a 

statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 

      dna. Daniela Ruse      - consilier 

 

4. Referatul de aprobare nr.9368 din 21 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și 

egalității de șanse, raportul de specialitate nr.9369 din 21 iulie 2020 al Direcţia logistică, 

managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.71 din 22 iulie 2020 privind 

atribuirea în folosinţă gratuită a unei ,,Centrale telefonice Siemens HI PATH 1150” Direcției 

Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, pe o perioadă de 10 ani 

  Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 

    dna. Daniela Burcea    - director executiv 

 

5. Referatul de aprobare nr.9400 din 22 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism şi investiții, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse, 

raportul de specialitate nr.9401 din 22 iulie 2020 al Direcţia logistică, managementul spitalelor şi 

patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.72 din 22 iulie 2020 privind modificarea și completarea 

Hotărârii nr.179 din data de 13 decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea 

REGULAMENTULUI privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau 

privată a Județului Giurgiu de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea 

instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a elementelor 
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de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind construirea de reţele de 

comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului standard 

  Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Mircea Andrei    - președinte comisie  

      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 

    dna. Daniela Burcea    - director executiv 

 

SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI 

 

6. Referatul de aprobare nr.9628 din 28 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții, Raportul de specialitate nr.9629 din 28 iulie 2020 al Compartimentului 

programe și proiecte europene şi Proiect de hotărâre nr.73 din 28 iunie 2020 pentru aprobarea 

proiectului, a cheltuielilor de proiect și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotare 

medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-

STOP”, cod SMIS 138250, selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional 

Infrastructură Mare 

   Prezintă: dl. Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl. Mircea Andrei    - președinte comisie  

      dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

 

7. Referatul de aprobare nr.9685 din 28 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții, Raportul de specialitate nr.9686 din 28 iulie 2020 al Direcției achiziții publice 

și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.74 din 28 iunie 2020 privind 

aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și 

dotare Corp Spital Nou C1+C2” – Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” 

   Prezintă: dl. Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl. Mircea Andrei    - președinte comisie  

      dna. Lidia Pană    - director executiv 

 

8. Referatul de aprobare nr.9721 din 29 iulie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, Raportul de specialitate nr.9722 din 29 iulie 2020 al 

Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.75 din 29 iunie 2020 privind rectificarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020 

   Prezintă: dl. Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna. Florentina Stănculescu    - director executiv 

 

 Ordinea de zi și suplientarea ordinei de zi au fost aprobate în unanimitate. 

 

X X X X X 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 iulie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni documentul a fost 

aprobat cu unanimitate de voturi. 
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2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Centrului de 

Asistență Medico-Socială Mogoșești. 

 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.68. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii organigramei și a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi 

egalităţii de şanse. 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.69. 

 

4. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unei ,,Centrale telefonice 

Siemens HI PATH 1150” Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, pe o 

perioadă de 10 ani 

 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională și 

integrare europeană și Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse. 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.70. 

 

5. Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea Hotărârii nr.179 din data de 13 

decembrie 2013 a Consiliului Județean Giurgiu pentru aprobarea REGULAMENTULUI 

privind condiţiile în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a 

Județului Giurgiu de către furnizorii de reţele de comunicaţii electronice în vederea 

instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării reţelelor de comunicaţii electronice sau a 

elementelor de infrastructură necesare susţinerii acestora, precum şi măsurile privind 

construirea de reţele de comunicaţii electronice, a tarifelor de utilizare şi a contractului 

standard 

 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională şi 

integrare europeană, Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții și Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse. 

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.71. 

 

6. Proiect de hotărâre pentru aprobarea proiectului, a cheltuielilor de proiect și a 

indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Dotare medicală performantă pentru 

STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu - CO-STOP”, cod SMIS 138250, 

selectat pentru finanțare în cadrul Programului Operațional Infrastructură Mare 

 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională și 

integrare europeană și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții.  

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.72. 

 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului de 

investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – Spitalul 

Județean de Urgență Giurgiu”  
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 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională și 

integrare europeană și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții.  

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.73. 

 

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

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

sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020  

 Acesta a primit aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională.  

 În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni proiectul de hotărâre a 

fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind hotărârea nr.74. 

 

 

 Ordinea de zi a fost parcursă, drept pentru care s-a încheiat prezentul proces-verbal. 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

        Marian Mina 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

                                                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

Redactat, 

Madina Bălăceanu  _________ 

Giurgiu, 29 iulie 2020  


