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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI DE ÎNDATĂ A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 06 AUGUST 2020 

 

 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 06 august 2020, ora 1200, în 

şedinţă de îndată de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin Dispoziţia 

nr.141 din 05 august 2020, 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.   

  

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

2020 adoptată de consiliul județean. 

 

 Au răspuns următorii consilieri judeţeni: Mina Marian, Andronache Vasile, Corozel Lucian, 

Dobre Aurelia, Ştenghel Cristian, Delea Mirela, Bardan Daniela, Grigore Dumitru, Preda Ionuţ-

Gabriel, Simion Cosmin Niculae, Teişanu Cătălin-Marius, Geantă Ionel, Peia Mariana, Dumitrache 

Silvian, Marica Ştefan-Ciprian, Georgescu Mihai-Cătălin, Andrei Mircea, Lazăr Daniel-Cosmin, 

Cristescu Dan, Bălan Cristina, Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, 

Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, și Basangiac Constantin, iar următorii 

consilieri judeţeni au fost absenți: Petrache Marin și Chiran Adrian. 

 

Ordinea de zi împreună cu materialele a fost transmisă 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 ordinare publice din data de 29 iulie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

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

 

2. Referatul de aprobare nr.10100 din 05 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei 

economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, raportul de specialitate nr.10101 din 

05 august 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.76 din 05 august 2020 

privind redistribuirea produselor contractate conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 

559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea 

și completarea Hotărârii Guvernului nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al 

României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia 

în anul școlar 2017-2018 rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de 

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

          dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

       dna. Florentina Stănculescu    - director executiv 

 

 

  

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate ( 27 de voturi). 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare publice din data de 29 iulie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu. 

 Documentul a fost aprobat în unanimitate ( 27 de voturi). 

 

2. Proiect de hotărâre privind redistribuirea produselor contractate conform 

prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru 

implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul 

școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului 

nr.640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-

2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-

2018 rămase nedistribuite ca urmare a suspendării cursurilor în unitățile de învățământ 

preuniversitar  

Adoptat cu un număr de 27 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri 

județeni în funcție, devenind hotărârea nr.75 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 

        Marian Mina 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,   

 

                                                                                                  Nina Carmen Crișu 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu,06 august 2020  
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