ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 28 AUGUST 2020

Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 28 august 2020, ora 900, în şedinţă
extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin Dispoziţia
nr.161 din 24 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:
Nr.
Numele şi prenumele
Formaţiunea politică
Crt.
1.
Mina Marian
PSD
2.
Andronache Vasile
ALDE
3.
Corozel Lucian
PSD
4.
Delea Mirela
PSD
5.
Ştenghel Cristian
PSD
6.
Dobre Aurelia
PSD
7.
Bardan Daniela
PSD
8.
Grigore Dumitru
PSD
9.
Petrache Marin
PSD
10. Preda Ionuţ-Gabriel
PSD
11. Teişanu Cătălin-Marius
PSD
12. Geantă Ionel
PSD
13. Peia Mariana
PSD
14. Marica Ştefan-Ciprian
PSD
15. Georgescu Mihai -Cătălin
PSD
16. Andrei Mircea
PSD
17. Lazăr Daniel-Cosmin
PSD
18. Cristescu Dan
PSD
19. Bălan Cristina
PSD
20. Simion Cosmin Niculae
PSD
21. Dumitrache Silvian
PSD
22. Mihuţ Georgeta
PNL
23. Neagu Cristiana-Daniela
PNL
24. Radu Marius-Ionuţ
PNL
25. Gavrilă Dumitru
PNL
26. Epure Emil-Nicolae
PNL
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PREZENŢĂ
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
absent
prezent
prezent
absent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

27.
28.
29.

Iacob Marius Nicuşor
Chiran Adrian
Basangiac Constantin

PNL
PNL
ALDE

prezent
absent
prezent

Ordinea 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 august 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu
- secretar general al judeţului
2. Referatul de aprobare nr.5706 din 06 mai 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură, protecție socială, raportul de specialitate nr.5707 din 06 mai 2020 al Direcţiei juridice
și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.85 din 18 august 2020 privind înființarea
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin
reorganizarea Centrului de Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
3. Referatul de aprobare nr.5710 din 06 mai 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură, protecție socială, raportul de specialitate nr.5711 din 06 mai 2020 al Direcţiei juridice
și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.86 din 18 august 2020 privind înființarea
Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin
reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
4. Referatul de aprobare nr.5724 din 06 mai 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură, protecție socială, raportul de specialitate nr.5725 din 06 mai 2020 al Direcţiei juridice
și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.87 din 18 august 2020 privind înființarea
Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele prin
reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
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5. Referatul de aprobare nr.10709 din 18 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură, protecție socială, raportul de specialitate nr.10710 din 18 august 2020 al Direcţiei juridice
și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.88 din 18 august 2020 pentru modificarea art.1
al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna.Mirela Delea
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
6. Referatul de aprobare nr.10721 din 18 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10722 din 18 august 2020
al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.89 din 18 august 2020
privind aprobarea tarifelor de călătorie și a contractului - cadru de delegare a gestiunii
serviciilor publice de transport persoane aplicabile Programului Județean de Transport Persoane
prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
7. Referatul de aprobare nr.10772 din 18 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, investiții, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10773 din 18 august 2020 al Direcţiei logistică,
managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.90 din 18 august 2020
privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în domeniul public al Județului
Giurgiu a loturilor de teren cu nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 și 24 în suprafață totală de 8579
mp, situate în comuna Bolintin Deal
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
8. Referatul de aprobare nr.10774 din 18 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, investiții, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10775 din 18 august 2020 al Direcţiei logistică,
managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.91 din 18 august 2020
privind transmiterea loturilor de teren cu nr. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13 și 24 în suprafață totală
de 8579 mp, situate în comuna Bolintin Deal din domeniul public al Județului Giurgiu și din
administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu în domeniul public al Orașului Bolintin Vale
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
9. Referatul de aprobare nr.10799 din 19 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei
economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea
teritoriului, urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.10800 din 19 august 2020 al
Direcţiei achiziții publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.92
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din 19 august 2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de
investiții „Reabilitare DJ 412 A: Adunații Copăceni – Dărăști Vlașca – Novaci – Popești –
Mihăilești” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Camelia Toma
- coordonator compartiment
10. Referatul de aprobare nr.10870 din 20 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.10871 din 20 august 2020
al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi
Proiect de hotărâre nr.93 din 20 august 2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al
Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ştefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Lucica Mihăilă
- consilier
11. Referatul de aprobare nr.10872 din 20 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.10873 din 20 august 2020
al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi
Proiect de hotărâre nr.94 din 20 august 2020 privind aprobarea modificării statului de funcţii al
Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ştefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Lucica Mihăilă
- consilier
12. Referatul de aprobare nr.10859 din 19 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice,
dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului,
urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.10860 din 19 august 2020 al Direcţiei achiziții
publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.95 din 20 august 2020
privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmarea a aplicării prevederilor O.U.G.
nr.114/2018 şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
“Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685 – 14+184 şi 22+263 –
29+221”, 7,450 km”
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dl.Mircea Andrei
- preşedinte comisie
dna. Camelia Toma
- coordonator compartiment
13. Referatul de aprobare nr.11007 din 24 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei
economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.11008 din
24 august 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.96 din 24 august 2020
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
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14. Referatul de aprobare nr.10789 din 19 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei
economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.10790 din
19 august 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.97 din 24 august 2020
privind acordarea unor sprijine financiare
Prezintă: dl. Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl. Lucian Corozel
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
15. Referatul de aprobare nr.10984 din 21 august 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.10985 din 21 august
2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.98 din 24 august
2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ștefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
16. Referatul de aprobare nr.10997 din 24 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.10998 din 24 august 2020
al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi
Proiect de hotărâre nr.99 din 24 august 2020 privind aprobarea modificării organigramei și
statului de funcţii ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
Prezintă: dl.Marian Mina
- preşedinte C.J.G
dl.Ştefan Ciprian Marica
- preşedinte comisie
dna. Mariana Ionescu
- consilier
17. Referatul de aprobare nr.10994 din 24 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice,
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.10995 din 24 august
2020 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură şi Proiect de hotărâre nr.100 din 24 august 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
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate.

XXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice 17 august 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
În urma centralizării voturilor exprimate de către consilierii județeni documentul a fost
aprobat cu unanimitate de voturi.
5

2. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin reorganizarea Centrului de Integrare prin
Terapie Ocupațională Tântava, a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice,
apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse și Comisiei pentru învățământ, sănătate,
cultură, protecție socială.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.84
3. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei
juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse și Comisiei pentru învățământ,
sănătate, cultură, protecție socială.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.85
4. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru
Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare
și Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele, a primit aviz favorabil din partea Comisiei
juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse și Comisiei pentru învățământ,
sănătate, cultură, protecție socială.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.86
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019
privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, a primit aviz favorabil din
partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse și Comisiei
pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.87
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de călătorie și a contractului - cadru de
delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane aplicabile Programului
Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019,
prelungit a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice
şi egalităţii de şanse.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.88
7. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat al Județului Giurgiu în
domeniul public al Județului Giurgiu a loturilor de teren cu nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
12, 13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în comuna Bolintin Deal, a primit
aviz favorabil din partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de
şanse și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.89
8. Proiect de hotărâre privind transmiterea loturilor de teren cu nr. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 12, 13 și 24 în suprafață totală de 8579 mp, situate în comuna Bolintin Deal din
domeniul public al Județului Giurgiu și din administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu
în domeniul public al Orașului Bolintin Vale, a primit aviz favorabil din partea
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Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse și Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, investiții.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.90
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru
obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 412 A: Adunații Copăceni – Dărăști Vlașca –
Novaci – Popești – Mihăilești” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție, a primit
aviz favorabil din partea Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare
europeană și Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.91
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului
Județean ,,Teohari Antonescu,, Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei
juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi, devenind
hotărârea nr.92
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei
Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu,
a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi
egalităţii de şanse.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.93
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general ca urmarea a aplicării
prevederilor O.U.G. nr.114/2018 şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru
obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km
13+685 – 14+184 şi 22+263 – 29+221”, 7,450 km”, a primit aviz favorabil din partea
Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană și Comisiei pentru
amenajarea teritoriului, urbanism, investiții.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.94
13. 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, a primit aviz favorabil din
partea Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.95
14. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare, a primit aviz favorabil
din partea Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare europeană.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.96
15. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare, a
primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii
de şanse.
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În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate de voturi (25
voturi “pentru” și o “abținere”) devenind hotărârea nr.97
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcţii ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, a primit aviz favorabil din partea Comisiei
juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate de voturi,
devenind hotărârea nr.98
Punctul nr.17 de pe ordinea de zi a fost retras de către dl. președinte, Marian Mina.

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,
Ionela Iulia Teodorescu __________
Giurgiu, 28 august 2020
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