ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 30 IUNIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 30 iunie 2022, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.257 din 24 iunie 2022, 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.
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,
Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, Daniela Bardan, Simon Diana - Marga, Bălan Cristina,
Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie Cristian - Mihai, Simion Cosmin - Niculae și Cristescu Dan.
Absenți: Corozel Lucian și Lazăr Daniel – Cosmin.
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă
consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului.
Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței și supune la vot
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre nr.135 din 17 iunie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.11975 din 17 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.11964 din 17 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și
investiții, raportul de specialitate nr.11965 din 17 iunie 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
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
2. Proiect de hotărâre nr.136 din 23 iunie 2022 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru
contractarea unui credit intern în valoare de până la 9.000.000 lei, referatul de aprobare nr.12583 din 23
iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12589 din 23 iunie 2022 al Serviciului bugetfinanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
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3. Proiect de hotărâre nr.137 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al Comunei Băneasa, în scopul
realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507A, care traversează teritoriul administrativ al comunei,
referatul de aprobare nr.12662 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12676 din
24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.138 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Răsuceni, prin Consiliul Local al Comunei Răsuceni, în scopul
realizării unor lucrări la drumul comunal DC 24, care traversează teritoriul administrativ al comunei,
referatul de aprobare nr.12663 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12677 din
24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.139 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Oinacu, prin Consiliul Local al Comunei Oinacu, în scopul
realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507, care traversează teritoriul administrativ al comunei,
referatul de aprobare nr.12664 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12678 din
24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.140 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei Toporu, în scopul
realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 506A, care traversează teritoriul administrativ al comunei,
referatul de aprobare nr.12665 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12679 din
24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.141 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei Putineiu, în scopul
realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 505, care traversează teritoriul administrativ al comunei,
referatul de aprobare nr.12666 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12680 din
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24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.142 din 27 iunie 2022 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de
proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii „BLOC DE LOCUINTE DE SERVICIU – 48
unităţi locative, Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.12835
din 27 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12841 din 27 iunie 2022 al Direcţiei
Urbanism şi amenajarea teritoriului - Compartimentului Dezvoltare regională, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Nicu Mardale
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.143 din 27 iunie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean
Giurgiu nr.43 din 7 martie 2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și
Protecția Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcții, cu modificările ulterioare,
referatul de aprobare nr.12920 din 27 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12922 din
27 iunie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor
publice de cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și
avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
DIVERSE
- Referat constatator demisie CORBEA VIRGIL CĂTĂLIN
Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia care au fost aprobate cu unanimitate de
voturi.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 iunie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.122 din 07 iunie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor
indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu,
inclusiv dotare”, referatul de aprobare nr.11052 din 07 iunie 2022 al președintelui, raportul
de specialitate nr.11058 din 07 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei
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pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape,
păduri și agricultură.
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- președinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.124 din 10 iunie 2022 privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Giurgiu pentru anul 2022, referatul de aprobare
nr.11335 din 10 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11341 din 10 iunie
2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ,
avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul
Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.132 din 17 iunie 2022 privind actualizarea Monografiei economicomilitară a judeţului Giurgiu, Ediţia 2022, referatul de aprobare nr.11950 din 17 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.11961 din 17 iunie 2022 al Direcţiei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine
publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.131 din 17 iunie 2022 privind acordarea mandatului special, acordat
expres, reprezentantului Județului Giurgiu, domnul Nicolae Cristian Grătianu,
Administratorul Public al Județului, pentru aprobarea tarifelor de colectare și transport
separat a deșeurilor din zona de colectare 2, referatul de aprobare nr.11928 din 17 iunie 2022
al președintelui, raportul de specialitate nr.11934 din 17 iunie 2022 al Administratorului
public și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Cristian Grătianu
- administrator public
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.133 din 17 iunie 2022 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu a unui bun imobil situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu,
referatul de aprobare nr.11951 din 17 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.11962 din 17 iunie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes
județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna Daniela Burcea
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4

7. Proiect de hotărâre nr.134 din 17 iunie 2022 privind darea în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a bunului imobil „Centru pentru
persoane vârstnice Oncești”, situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu, referatul
de aprobare nr.11952 din 17 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11963 din
17 iunie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și
administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
XXXXXXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 iunie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnicoeconomici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea și îmbunătățirea
eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.125
3. Proiect de hotărâre privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor la
nivelul judeţului Giurgiu pentru anul 2022.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.126
4. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului
Giurgiu, Ediţia 2022.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.127
5. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului
Județului Giurgiu, domnul Nicolae Cristian Grătianu, Administratorul Public al Județului,
pentru aprobarea tarifelor de colectare și transport separat a deșeurilor din zona de colectare
2.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.128
6. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu a unui bun
imobil situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.129
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7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială
și Protecția Copilului Giurgiu a bunului imobil „Centru pentru persoane vârstnice Oncești”,
situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.130
8. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
Județului Giurgiu pe anul 2022.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.131
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii negocierilor pentru contractarea unui credit
intern în valoare de până la 9.000.000 lei.
Adoptat cu 19 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.132
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean
Giurgiu, cu Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al Comunei Băneasa, în scopul realizării
unor lucrări la drumul judeţean DJ 507A, care traversează teritoriul administrativ al
comunei.
Adoptat cu 18 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.133
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean
Giurgiu, cu Comuna Răsuceni, prin Consiliul Local al Comunei Răsuceni, în scopul
realizării unor lucrări la drumul comunal DC 24, care traversează teritoriul administrativ al
comunei.
Adoptat cu 18 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.134
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean
Giurgiu, cu Comuna Oinacu, prin Consiliul Local al Comunei Oinacu, în scopul realizării
unor lucrări la drumul judeţean DJ 507, care traversează teritoriul administrativ al comunei.
Adoptat cu 18 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.135
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean
Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei Toporu, în scopul realizării
unor lucrări la drumul judeţean DJ 506A, care traversează teritoriul administrativ al
comunei.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.136
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean
Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei Putineiu, în scopul realizării
unor lucrări la drumul judeţean DJ 505, care traversează teritoriul administrativ al comunei.
Adoptat cu 18 voturi „pentru”, 9 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.137
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru
realizarea obiectivului de investiţii „BLOC DE LOCUINTE DE SERVICIU – 48 unităţi
locative, Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”.
Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.138
16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.43 din 7
martie 2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția
Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcții, cu modificările ulterioare.
Adoptat cu 18 voturi „pentru”, 8 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea
nr.139 (dl. Răgălie nu participă la vot)

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 30 iunie 2022
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