PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 09 AUGUST 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 09 august 2022, ora
1300, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru
Beianu, prin Dispoziţia nr.296 din 08 august 2022, 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.
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.
La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii
consilieri județeni:
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Numele și prenumele

Formațiunea politică

Mihalcea Elisabeta
Anculescu Silviu-Cristian
Meclea Alina
Vacant
Ionescu Cătălin-Ionuț
Tudorache Petre
Danciu Dana-Andreea
Gavrilă Dumitru
Negoiță Iulian
Gica Andrei-Ștefan
Georgescu Mihai-Cătălin
Enache Nicolae
Deliu Radu-Silviu
Lungu Silviu
Tudor Mihai-Bogdan
Nan Tiberiu-Genu
Alecu Constantin
Croitorescu Alexandru-Liviu
Corozel Lucian
Preda Ionuț-Gabriel
Vucă Emil-Gabriel
Vacant
Lazăr Daniel-Cosmin
Răgălie Cristian-Mihai
Simon Diana-Marga
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PNL
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PNL
PNL
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PNL
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PNL
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Prezență
Prezent
Absent motivat
Prezent
Prezent online
Prezent
Prezent online
Prezent
Prezent online
Prezent
Prezent online
Prezent
Absent motivat
Prezent
Absent motivat
Prezent
Prezent
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent
Prezent
Prezent

26.
27.
28.
29.
30.

Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan
Bardan Daniela

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD

Prezent
Prezent
Prezent
Prezent online
Prezent

Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei:
- Dna. Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului;
- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.;
- Dna Daniela Burcea – director executiv C.J.G.;
- Dl.Vlad Ciobanu – șef serviciu C.J.G.;
- Dl.Cristian Țone – consilier C.J.G.;
- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.;
Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și
exprimării votului.

XXXXXXXXXXX
Se intonează Imnul Național.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bună ziua, stimați colegi!Ne întâlnim astăzi 9 august în ședință extraordinară. O ședință
absolut necesară, dar cu puține puncte. Felicitări suplimentare celor care au făcut un efort și
au ajuns la sala consiliului județean. Contăm și pe colegii din online și evident că vom
încerca cu ajutorul dvs. neprețuit, să parcurgem și să aprobăm eventual toate proiectele de
hotărâre. Dna secretar, vă rugăm informați despre cvorum și eventual alte informații.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Din totalul de 29 de membrii ai Consiliului Județean Giurgiu sunt prezenți 26, 3 absenți.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, mulțumesc. Ordinea de zi, probabil, ați parcurs-o. Au fost discuții cu rezultate favorabile
și în comisii. Avem doar 6 proiecte. Dacă sunt comentarii pe marginea ordinii de zi, vă rog?
- Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?
- Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21 iulie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
-

Proiect de hotărâre nr.166 din 04 august 2022 privind rectificarea bugetului propriu de
venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.15706 din 04
august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15712 din 04 august 2022 al Direcţiei
achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.15713 din 04 august 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
dna. Pană Lidia-Doina
- dir. executiv
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Cătălin-Ionuț Ionescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.167 din 04 august 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor
finanțări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000
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lei, referatul de aprobare nr.15707 din 04 august 2022 al președintelui, raportul de
specialitate nr.15714 din 04 august 2022 al Serviciului buget-finanțe 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
-

Proiect de hotărâre nr.168 din 04 august 2022 privind predarea către Ministerul
Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii
„C.N.I.” - S.A., a amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului
de investiții „Extindere și dotare Secția de Boli Infecțioase și Compartiment HIV din cadrul
Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, B-dul București, nr.18, municipiul Giurgiu, referatul
de aprobare nr.15729 din 04 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15733
din 04 august 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 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
dna. Pană Lidia-Doina
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Cătălin-Ionuț Ionescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.164 din 04 august 2022 privind acordarea de stimulente financiare
cadrelor didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu,
referatul de aprobare nr.15660 din 04 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.15668 din 04 august 2022 al Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii publice de interes
județean și administrativ, Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Iulian Negoiță
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.165 din 04 august 2022 privind alocarea sumei de 100.000 lei
pentru achiziționarea unui număr de 1.000 bucăți ghiozdane dotate cu rechizite, care urmează
să fie oferite copiilor care provin din familii defavorizate, referatul de aprobare nr.15661 din
04 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15669 din 04 august 2022 al
Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ,
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei
pentru educație, cultură, tineret și sport
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Iulian Negoiță
- preşedinte comisie
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 21 iulie 2022.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc.
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc, dna secretar. Revenim Proiect de hotărâre nr.166 privind rectificarea bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022. Ați văzut sunt câteva
obiective de investiții asupra cărora trebuie să ne aplecăm și să găsim soluții. Unele sunt
clădiri care au nevoie de reabilitare de la Direcția Generală de Asistență Socială, altele sunt
proiecte ale consiliului județean. Cumva aici se regăsește esența acestui proiect de hotărâre
de consiliu. Comisia de buget.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. Dacă din partea dvs. sunt intervenții, vă rog?
- Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?Mulțumesc mult.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.159
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 3:Proiect de hotărâre nr.167 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului
Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor finanțări
rambursabile. Este vorba de două credite pe care le-am angajat deja și pentru care prelungim
perioada de accesare din motive legate de perioada de implementare a proiectelor pentru care
au fost obținute aceste credite.Comisia de buget.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă sunt necesare informații sau discuții suplimentare?Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.160
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.168 privind predarea către Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor
Publice și Administrației prin Compania Naţională de Investiţii „C.N.I.” - S.A., a
amplasamentului şi asigurarea condițiilor în vederea executării obiectivului de investiții
„Extindere și dotare Secția de Boli Infecțioase și Compartiment HIV din cadrul Spitalului
Județean de Urgență Giurgiu, B-dul București, nr.18, municipiul Giurgiu. Este un proiect pe care
l-am preluat pentru care s-a identificat inițial ca sursă de finanțare bugetul consiliului județean.
N-au existat la momentul inițial posibilități nici pentru dotări. Evident că trebuia să găsim o altă
soluție din toate era inclusiv creșterile amențitoare de prețuri la materiale. Am găsit înțelegere la
Compania Naţională de Investiţii. Am parcurs deja o parte din procedura extrem de laborioasă de
aprobare a acestui proiect. Una dintre condiții e să predăm amplasamentul astfel încât la nivelul
companiei după aceea să se deruleze ultimele etape în privința semnării contractului de finanțare
și a realizării investiției.
- Comisia de buget.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. Dacă doriți să dezvoltăm acest subiect? Supun
aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?Mulțumim.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.161
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.164 privind acordarea de stimulente financiare cadrelor
didactice din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu. Suntem la a
treia ediție, dacă vreți, a acestui eveniment. Prima a avut loc în 2011 și este un moment pe care îl
dedicăm tuturor cadrelor didactice din județul Giurgiu. Evenimentul va avea loc sâmbătă la ora
11,00, oră de începere. Sunteți evident cu toții invitați. Față de anul trecut avem o creștere
substanțială de premianți, de la 30 și ceva la 132 de persoane. Înțeleg că nu vor putea veni toți,
este și lună de concedii. Acum vom vedea cum împărțim banii, dacă-i dăm conform aprobării sau
îi repartizăm celor prezenți, rămâne să hotărască comisia. Dna vicepreședinte, am înțeles că aveți
o interpelare, o informare de făcut.
Elisabeta Mihalcea - vicepreşedinte C.J.G.:
- Da, dle președinte, mulțumesc frumos. Am discuta ieri cu colegii mei din comisia de buget
finanțe. Au fost niște erori materiale, erori umane și sunt patru poziții care au fost modificate,
o dnă profesoară, dna Voinea Laura - poziția 60 și-a depus de două ori dosarul și a fost
eliminată, o dată.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- A vrut să fie sigură, dnă.
Elisabeta Mihalcea - vicepreşedinte C.J.G.:
- Doamnele profesoare Dincă Gabriela și Stemate Ana–Maria au fost trecute în etapa națională,
vor primi bani mai mulți și dna Ivan Lucica a fost eliminată pentru că era încadrată doar la
etapa de școală. Prin urmare, valoarea proiectului a scăzut de la 70.500 la 70.000 și vreau să
le mulțumesc colegilor că au votat. Am avut o situație neprevăzută și nu am reușit să depun
amendamentul în prezența colegilor de la comisie, l-am depus după aceea și am sunat și leam spus toate aceste situații. Dacă sunteți de acord să aprobăm conform celor susținute de
mine, ne-ați ajuta foarte mult. Mulțumesc.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da. Un moment de bună înțelegere cum a mai fost și vor mai fi. Comisia de buget?
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia de educație? Aviz favorabil. Dacă sunt comentarii?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- N-am să votez la acest punct .
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aveți și copilul? Este conflict de interese, clar. Bine. Supun aprobării proiectul pentru
consilierii care sunt în măsură ( dna Meclea și dl.Grigore nu participă și nu votează).
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.162
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Utimul proiect punctul 6:Proiect de hotărâre nr.165 privind alocarea sumei de 100.000 lei
pentru achiziționarea unui număr de 1.000 bucăți ghiozdane dotate cu rechizite, care urmează
să fie oferite copiilor care provin din familii defavorizate. Copiii din județul Giurgiu nu
trebuie să știe de acest proiect de hotărâre, sunt în vacanță. Ne ocupăm doar noi cei mari să
pregătim deja anul școlar care urmează. Sperăm că va fi un an cel puțin fără niciun fel de
condiționări generate de pandemie pentru că scoala este frumoasă când alte lucruri sunt
organizate bine și există și asemenea rechizite. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Supun
aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?Mulțumesc mult.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.163
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- O să vă rugăm să acceptați ca ședința ordinară a acestei luni să aibă loc undeva peste mai
bine de o săptămână, cât de repede ne lasă dna secretar pentru că vom avea câteva proiecte nu
foarte multe, dar extrem de importante pentru dezvoltarea județului Giurgiu. Vă vom informa
la momentul potrivit asupra acestor proiecte. Mulțumesc mult pentru participare. O zi bună!
Mulțumim și presei pentru prezență, să ne ferim de caniculă!

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 09 august 2022
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