ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 17 AUGUST 2020
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 17 august 2020, ora 1100, în şedinţă
extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin Dispoziţia
nr.149 din 13 august 2020, conform prevederilor art.178 alin.(2) 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, Petrache Marin,
Simion Cosmin Niculae, Geantă Ionel, Peia Mariana, Marica Ştefan-Ciprian, Georgescu MihaiCătălin, 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,
Basangiac Constantin, Preda Ionuţ-Gabriel, Dumitrache Silvian și Chiran Adrian.
A fost absent domnul consilier judeţeanTeişanu Cătălin-Marius.
Ordinea de zi împreună cu materialele, a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de email 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 publice de îndată din data de 06 august 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu
- secretar general al judeţului
2. Referatul de aprobare nr.10090 din 04 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei
economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.10091 din 04 august 2020 al
Direcţiei achiziții publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.77 din
10 august 2020 privind completarea art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.76 din
09 iulie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice
prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului situat în județul
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Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.18 și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare corp Spital Nou C1+C2”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Camelia Toma
- coordonator compartiment
3. Referatul de aprobare nr.10329 din 10 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.10330 din 10 august 2020 al Direcției economice
şi Proiect de hotărâre nr.78 din 10 august 2020 privind rectificarea bugetului propriu de
venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020
Prezintă: dl. Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl. Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
4. Referatul de aprobare nr.10316 din 10 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.10317 din 10 august
2020 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură şi Proiect de hotărâre nr.79 din 10 august 2020 pentru aprobarea modificării Anexei
nr. 3 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea
salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, precum și cadrul serviciilor publice din
subordinea acestuia.
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ştefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Ruse
- consilier
5. Referatul de aprobare nr.10323 din 10 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10324 din 10 august 2020 al Compartimentului
dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre nr.80 din 10 august 2020 privind completarea
„Strategiei de dezvoltare economico-socială a Judeţului Giurgiu 2014-2020”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Elena Dumitrașcu
- conducător compartiment
6. Referatul de aprobare nr.10325 din 10 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială,
raportul de specialitate nr.10326 din 10 august 2020 al Compartimentului dezvoltare regională
și Compartimentului control intern și managementul calității şi Proiect de hotărâre nr.81 din
10 august 2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Protoieria Bolintin, judeţul
Giurgiu, în vederea realizării proiectului “ Valorificarea turistică durabilă a Centrului PastoralCultural << Conacul „Gavril Drugănescu” >> prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi
dotare”
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Prezintă: dl.Marian Mina
dl.Lucian Corozel
dl.Ștefan Ciprian Marica
dna.Mirela Delea
dna. Elena Dumitrașcu

- preşedinte C.J.G
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- conducător compartiment

7. Referatul de aprobare nr.10327 din 10 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10328 din 10 august 2020 al Compartimentului
dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre nr.82 din 10 august 2020 privind aprobarea
pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură rutieră „Reabilitare traseu rutier compus
din drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi DJ 601”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Elena Dumitrașcu
- conducător compartiment
8. Referatul de aprobare nr.10425 din 11 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10426 din 11 august 2020 al Direcţiei logistică,
managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.83 din 12 august 2020 privind
darea în folosință gratuită a unui echipament respectiv Mașină cu cântar pentru monitorizare și
control trafic agabaritic, achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și
îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport
TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and
Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect ROBG-418, către Direcția
Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu,
beneficiar final al proiectului
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
9. Referatul de aprobare nr.10489 din 12 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10490 din 12 august 2020 al Direcţiei logistică,
managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.84 din 12 august 2020 privind
atribuirea în folosinţă gratuită Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor
Județene și Control Trafic Giurgiu a bunurilor rezultate din dezafectarea podului provizoriu pe
DJ 601peste Râul Neajlov ( respectiv 39 bucăți tuburi de beton și 212 ml parapeți de beton tip
New Jersey)
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 de voturi).
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice de îndată din data de 06 august 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu.
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Documentul a fost aprobat cu majoritate de voturi (27 de voturi).S-a abținut dl.cons.Chiran
2. Proiect de hotărâre privind completarea art.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.76
din 09 iulie 2018 privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației
Publice prin Compania Națională de Investiții “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului situat în județul
Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul București, nr.18 și asigurarea condițiilor în vederea
executării obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare corp Spital Nou C1+C2”
Adoptat cu un număr de 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni
în funcție, devenind hotărârea nr.76
3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului
Giurgiu pe anul 2020. Domnul președinte propune următorul amendament:
Includerea în Lista poziție globale „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole BUGET
2020”, Anexa 4.1.la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 3 din 14 februarie 2020, la capitolul
68.02 ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ, 58 -Proiecte cu finanțare din fonduri externe
nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020, Programe din Fondul Social European – 58.02.
, Dotări independente a mijloacelor fixe în valore totală de 18 mii lei, defalcate astfel:
-mii leiNr.
Nominalizarea achiziției de bunuri și alte
UM
Cantitatea
Valoarea aprobată
crt.
cheltuieli de investiții
Dotări independente
18
1
Laptop
3
5
15
2
Multifuncțională
1
3
3
(imprimantă– scanner)
deoarece această valoare este cuprinsă în suma de 1.457 mii lei alocată D.G.A.S.P.C. Giurgiu în anul
2020 în cadrul Programelor din Fondul Social European – 58.02., capitol 68.02.06.
Proiectul de hotărâre și amendamentul au fost adoptate cu un număr de 28 de voturi
”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind hotărârea nr.77.
4. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Anexei nr.3 la Hotărârea nr.10 din 31
ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul din cadrul familiei ocupaționale “Administrație” din aparatul de specialitate al
Consiliului Județean Giurgiu, precum și cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia.
Adoptat cu un număr de 27 de voturi ”pentru” și o abținere (dl.Chiran) dintr-un total de 29
de consilieri județeni în funcție, devenind hotărârea nr.78
5. Proiect de hotărâre privind completarea „Strategiei de dezvoltare economico-socială a
Judeţului Giurgiu 2014-2020”.
Adoptat cu un număr de 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în
funcție, devenind hotărârea nr.79
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Protoieria Bolintin,
judeţul Giurgiu, în vederea realizării proiectului “ Valorificarea turistică durabilă a Centrului
Pastoral-Cultural << Conacul „Gavril Drugănescu” >> prin reabilitare, dezvoltare, modernizare
şi dotare”.
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Adoptat cu un număr de 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în
funcție, devenind hotărârea nr.80
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de infrastructură
rutieră „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412 A, DJ 412 C şi DJ 601”.
Adoptat cu un număr de 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în
funcție, devenind hotărârea nr.81
8. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unui echipament respectiv Mașină cu
cântar pentru monitorizare și control trafic agabaritic, achiziționat în cadrul proiectului
”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și
județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the
Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod
proiect ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene
și Control Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului.
Adoptat cu un număr de 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în
funcție, devenind hotărârea nr.82
9. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită Direcției Județene de Transport,
Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a bunurilor rezultate din
dezafectarea podului provizoriu pe DJ 601peste Râul Neajlov ( respectiv 39 bucăți tuburi de
beton și 212 ml parapeți de beton tip New Jersey).
Adoptat cu un număr de 28 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în
funcție, devenind hotărârea nr.83

PREŞEDINTE,
Marian Mina
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Nina Carmen Crișu

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 17 august 2020
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