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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 23 AUGUST 2022  

 

  Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 23 august 2022, ora 1300, 

în şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.309 din 17 august 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, 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, Corozel Lucian, 

Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, Stoianovici Crina-Alexandra, Lazăr Daniel–Cosmin, 

Daniela Bardan, Simon Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie 

Cristian - Mihai, Simion Cosmin - Niculae și Cristescu Dan. 

Absenți: Meclea Alina (CO)  
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.180 din 12 august 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.233 din 29.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza DALI, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul județean DJ 602, Limită județ Ilfov - Bâcu - 

Joița - Săbăreni - Limită județ Ilfov- Tronson 1: Limită județ Ilfov-Bâcu (DJ 601A)”, referatul de 

aprobare nr.16291 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16297 din 12 

august 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei 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. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.182 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare 

și funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul 

de aprobare nr.16295 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16316 din 12 

august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 
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administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu   - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.183 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.86 din 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Izvoarele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16296 din 12 august 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.16317 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.184 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr. 71 din 29 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.22 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.22 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16298 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16318 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.185 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Serviciului social furnizat la domiciliu: Rețeaua persoanelor/ 

familiilor de plasament și asistenților maternali profesioniști (PFAMP), din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16299 din 

12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16319 din 12 august 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.186 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr. 72 din 29 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.21 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.21 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16300 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16320 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 
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interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.187 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.66 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru viață independentă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități-CPVI-Apartamentul 69 din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16301 din 12 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16321 din 12 august 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.188 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului 

Județean Giurgiu  nr. 67 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI - Apartamentul 71 din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16302 din 12 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16322 din 12 august 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.189 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de Urgență și Evaluare din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16303 din 12 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16323 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.190 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului 

Județean Giurgiu nr.73 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea Bujorului, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire 

și Asistență Valea Bujorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16304 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16324 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 
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   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.191 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului 

Județean Giurgiu  nr. 68 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI - Casa Comber prin reorganizarea Locuinței 

Protejate Casa Comber din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.16305 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16325 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.192 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare alCompartimentului pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor – 

serviciu social de zi din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.16306 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16326 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.193 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a „Rețelei Asistenților Personali Profesioniști” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16307 din 

12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16327 din 12 august 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.194 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare a Serviciului Telefonul Copilului și Echipa Mobilă din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16308 din 

12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16328 din 12 august 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.195 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului 

Județean Giurgiu nr. 69 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă 
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pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI - PHARE prin reorganizarea Locuinței Protejate 

Phare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul 

de aprobare nr.16309 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16329 din 12 

august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.196 din 16 august 2022 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate 

pentru obiectivul de investiţii “Construire Pod II Giurgiu – Ruse”, referatul de aprobare nr.16363 

din 16 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16370 din 16 august 2022 al 

Direcției achiziții publice și investiții și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

     dl. Cătălin Ionuț Ionescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.197 din 17 august 2022 privind aderarea Județului Giurgiu la rețeaua 

„Construirea Europei cu consilierii locali” și desemnarea unui consilier județean ca reprezentant 

în cadrul rețelei, referatul de aprobare nr.16464 din 17 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16470 din 17 august 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu C.J.G. 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.198 din 17 august 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr. 92 din 23 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori 

tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 505 

Gogosari, Km 17+168 - 17+932 ( Km 17+941) - 0.773 Km”, referatul de aprobare nr.16485 din 

17 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16491 din 17 august 2022 al Direcției 

achiziții publice și investiții, avizul Comisiei de 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. Lidia Pană    - director executiv 

    dna Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.199 din 17 august 2022 privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 

27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată prin 

Hotărârea nr.87 din 28 august 2020 și Hotărârea nr.136 din 28 iunie 2021, referatul de aprobare 

nr.16484 din 17 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16490 din 17 august 2022 

al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei  pentru sănătate și protecție socială 

și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu C.J.G. 

       dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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20. Proiect de hotărâre nr.200 din 18 august 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare 

între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al 

Municipiul Giurgiu și Avesta Battery & Energy Engineering NV, referatul de aprobare nr.16537 

din 18 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16543 din 18 august 2022 al 

Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dna. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu C.J.G. 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.201 din 19 august 2022 privind încheierea unui Acord de cooperare între 

Județul Giurgiu și Comuna Gaujani, în vederea depunerii și implementării proiectului ,,Construire 

centrală electrică fotovoltaică”, referatul de aprobare nr.16629 din 19 august 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.16632 din 19 august 2022 al Administratorului public, 

avizul Comisiei de buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri  și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public C.J.G. 

   dna Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.202 din 19 august 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri 

și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate 

integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare nr.16628 

din 19 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16635 din 19 august 2022 al 

Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.16636 din 19 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. Lidia Pană    - director executiv C.J.G. 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu C.J.G  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

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 09 august 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.169 din 05 august 2022 privind modificarea organigramei și statului 

de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.15744 din 05 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15750 din 05 august 

2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor 

publice de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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3. Proiect de hotărâre nr.170 din 08 august 2022 privind aprobarea achiziției de servicii 

juridice de consultanță, asistență şi reprezentare, referatul de aprobare nr.15836 din 08 

august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15842 din 08 august 2022 al 

Serviciul Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.171 din 08 august 2022 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15866 din 08 

august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15874 din 08 august 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.172 din 08 august 2022 privind aprobarea trecerii din domeniul 

public în domeniul privat al Județului Giurgiu a construcțiilor situate în intravilanul 

municipiului Giurgiu, aferente imobilelor Casa de tip familial „Mihaela”, și Casa de tip 

familial „Ioana”, aflate în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu, în vederea scoaterii din funcțiune și a desființării, referatul de aprobare 

nr.15867 din 08 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.15875 din 08 august 

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    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

     dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.173 din 08 august 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.98 din 23 mai 2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor 

indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 2 

Km 20+200 – 32+152”, referatul de aprobare nr.15898 din 08 august 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.15904 din 08 august 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul 

Comisiei 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. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 
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7. Proiect de hotărâre nr.174 din 10 august 2022 pentru modificarea Anexelor nr.1 şi 2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.106 din 23 mai 2022 privind modificarea 

organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale 

Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, referatul 

de aprobare nr.16138 din 10 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16142 

din 10 august 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură, 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    - președinte C.J.G 

   dna. Ana Maria Dude   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.175 din 10 august 2022 privind premierea elevului Similea Lucian 

Andrei care au obținut media 10 (zece) la Examenul de Bacalaureat – sesiunea 2022, 

referatul de aprobare nr.16041 din 10 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.16048 din 10 august 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.176 din 10 august 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.16042 din 10 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.16049 din 10 august 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru 

sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.177 din 11 august 2022 privind mandatarea reprezentantului 

Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu 

să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 7 septembrie 

2022, referatul de aprobare nr.16178 din 11 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16148 din 11 august 2022 al Compartimentului Dezvoltare regională și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.178 din 11 august 2022 privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a imobilului compus din 

teren în suprafață de 3000 mp și construcția Bazin de înot didactic, situat în intravilanul 

municipiului Giurgiu, Zona de Agrement Steaua Dunării, referatul de aprobare nr.16189 din 

11 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16195 din 11 august 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 
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Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

     dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.179 din 11 august 2022 privind aprobarea atribuirii în gestiune 

delegată a serviciului de transport public local de transport persoane pentru traseul județean 

cod 020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești, în cadrul Programului Județean de Transport 

Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 decembrie 

2022 și eliberarea licenței de traseu, referatul de aprobare nr.16220 din 11 august 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.16225 din 11 august 2022 al Serviciul Juridic-

contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.181 din 12 august 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Joiţa, prin Consiliul Local al Comunei 

Joiţa, în scopul realizării unor lucrări privind siguranţa rutieră la drumul judeţean DJ 601A, 

care traversează teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.16354 din 12 

august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16356 din 12 august 2022 al Direcției 

achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

     dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

XXXXXXXXX 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 august 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Documentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei și statului de funcții ale aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.164 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, asistență 

şi reprezentare. 

 Adoptat cu 17 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine 

hotărârea nr.165 
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4. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al județului 

Giurgiu. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.166 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al 

Județului Giurgiu a construcțiilor situate în intravilanul municipiului Giurgiu, aferente 

imobilelor Casa de tip familial „Mihaela”, și Casa de tip familial „Ioana”, aflate în 

administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în 

vederea scoaterii din funcțiune și a desființării. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.167 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr.98 din 23 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – 

economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare DJ 504 

Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 2 Km 20+200 – 32+152”. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.168 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.1 şi 2 la Hotărârea Consiliului Judeţean 

Giurgiu nr.106 din 23 mai 2022 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a 

Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi 

Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.169 

 

8. Proiect de hotărâre privind premierea elevului Similea Lucian Andrei care a obținut media 

10 (zece) la Examenul de Bacalaureat – sesiunea 2022. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.170 

 

9. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.171 

 

10. Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea 

Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe proiectele de hotărâri 

aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 7 septembrie 2022. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.172 

 

11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a imobilului compus din teren în suprafață de 

3000 mp și construcția Bazin de înot didactic, situat în intravilanul municipiului Giurgiu, 

Zona de Agrement Steaua Dunării.  

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.173 
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12. Proiect de hotărâre privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de 

transport public local de transport persoane pentru traseul județean cod 020, Giurgiu – 

Ghimpați – Mihăilești, în cadrul Programului Județean de Transport Persoane prin curse 

regulate, pentru perioada 2014 – 2019, prelungit până la 31 decembrie 2022 și eliberarea 

licenței de traseu. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.174 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu, cu Comuna Joiţa, prin Consiliul Local al Comunei Joiţa, în scopul realizării unor 

lucrări privind siguranţa rutieră la drumul judeţean DJ 601A, care traversează teritoriul 

administrativ al comunei. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.175 

 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu 

nr.233 din 29.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI, a 

principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumul județean DJ 602, Limită județ Ilfov - Bâcu - Joița - Săbăreni - Limită județ 

Ilfov- Tronson 1: Limită județ Ilfov-Bâcu (DJ 601A)”. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.176 

 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.177 

 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.86 din 

28.08.2020 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Izvoarele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu ( dl. 

Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.178 

 

17. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 71 din 29 

martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – CPVI – Ap.22 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.22 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu ( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.179 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Serviciului social furnizat la domiciliu: Rețeaua persoanelor/ familiilor de plasament și 

asistenților maternali profesioniști (PFAMP), din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Giurgiu ( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.180 
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19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr. 72 din 29 

martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – CPVI – Ap.21 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.21 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.181 

 

20. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.66 din 

29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru viață independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități-CPVI-Apartamentul 69 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.182 

 

21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean Giurgiu  nr. 67 din 

29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – CPVI - Apartamentul 71 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu ( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.183 

 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Centrului de Primire în Regim de Urgență și Evaluare din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu ( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.184 

 

23. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean Giurgiu nr.73 din 

29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități Valea Bujorului, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Valea 

Bujorului din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu( dl. 

Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.185 

 

24. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean Giurgiu  nr. 68 din 

29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – CPVI - Casa Comber prin reorganizarea Locuinței Protejate Casa Comber din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu ( dl. Răgălie nu 

participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.186 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al 

Compartimentului pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor – serviciu social de zi din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă 

la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.187 
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26. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a „Rețelei 

Asistenților Personali Profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.188 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare a 

Serviciului Telefonul Copilului și Echipa Mobilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.189 

 

28. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean Giurgiu nr. 69 din 

29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu 

Dizabilități – CPVI - PHARE prin reorganizarea Locuinței Protejate Phare din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu( dl. Răgălie nu participă la vot). 

Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.190 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de investiţii 

“Construire Pod II Giurgiu – Ruse”. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.191 

 

30. Proiect de hotărâre privind aderarea Județului Giurgiu la rețeaua „Construirea Europei cu 

consilierii locali” și desemnarea unui consilier județean ca reprezentant în cadrul rețelei. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.192 

 

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu 

nr. 92 din 23 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație 

de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 ( 

Km 17+941) - 0.773 Km”. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.193 

 

32. Proiect de hotărâre  privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind 

constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată prin Hotărârea nr.87 din 28 august 

2020 și Hotărârea nr.136 din 28 iunie 2021. 

Adoptat cu 17 voturi „pentru”, 12 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine 

hotărârea nr.194 

 

33. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiul Giurgiu și 

Avesta Battery & Energy Engineering NV. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.195 
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34. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de cooperare între Județul Giurgiu și 

Comuna Gaujani, în vederea depunerii și implementării proiectului ,,Construire centrală electrică 

fotovoltaică”. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.196 

 

35. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului 

Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din 

venituri proprii și subvenții pe anul 2022. 

Adoptat cu 29 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea 

nr.197 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 23 august 2022  


