
1 

  

 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE 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. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent  

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Absent 

4.  Vacant PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent online 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent  

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent online 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent  

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent  

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent  

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD Prezent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Andreea Ciotea – consilier  C.J.G.; 

- Dna Daniela Ruse   – consilier C.J.G.; 

- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 

- Dl.Cristian Țone – consilier C.J.G.; 

- Dl.Mădălina Draghia – consilier C.J.G.; 

- Dl.Mardale Nicu  – consilier C.J.G.; 

- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.; 

- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.; 

- Dl. Dl.Mardale Nicu  – consilier C.J.G.; 

- Dna Ana – Maria Dude – consilier C.J.G.; 

- Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.; 

- Dna Sorina Neacșu  – director executiv adj. DGASPC Giurgiu 

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. 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Se intonează Imnul Național 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Am avut inițial un pachet de 13 proiecte de hotărâre, după care am venit cu altul 

suplimentar.Conform procedurii vă supun votului suplimentarea ordinii de zi, vă rog. 

- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc. 

 
- 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 

 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent  

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent  

26.  Bălan Cristina PSD Prezent  

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent online 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent online 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent  
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- 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 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

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 
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       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 
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- 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 

 

- 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 

  

 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în integralitate ordinea de zi cu toate proiectele incluse . 

- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc. 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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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 

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 
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     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 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 

 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Procesul verbal, dna Brebenel. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09  august 2022. 

- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Vă  mulțumesc. 

 Documentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Avem ceva de precizat? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Din totalul de 30 de consilieri în funcție, de membrii ai acestui colegiu, sunt prezenți 29. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim. Primul proiect..Vreți să prezentați problema? Haideți!  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Avem pe ordinea de zi un proiect de hotărâre care presupune ca dvs. să faceți o propunere cu 

privire la desemnarea unui consilier județean și propunerea va fi aprobată prin vot secret așa 

cum cere legea. Dacă sunteți de acord ținând cont de faptul că sunt 11 consilieri care votează 

online, care participă prin mijloace electronice, să faceți propunerea acum, să le transmitem și 

dlor buletinul de vot și până ajungem la proiectul respectiv, da? Bun, mulțumim.Vă rugăm să 

faceți propuneri! 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Haideți c-o fac eu atunci! E vorba de proiectul de hotărâre nr.198, 197? Scuze atunci! Noi îl 

propunem pe colegul nostru Lazăr Daniel să fie desemnat pentru a reprezenta UAT Consiliul 

Județean Giurgiu, județul Giurgiu în acea entitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dat fiind că acea entitate cum spuneți este una de factură socială, Partidul Național Liberal nu 

face nicio propunere. Important este să avem un reprezentant acolo care să ne aducă și 

informații și orice fel de ajutor disponibil în marile structuri ale Uniunii Europene. Da, vă 

rog. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Vreau să vă mulțumesc, dle președinte. Mulțumesc și colegilor mei pentru propunere.Vă 

asigur că în acest proiect care este la început de drum, inclusiv pentru ceea ce înseamnă 

instituțiile europene, îmi voi da toată silința pentru a reprezenta și aduce informații către 

consiliul județean. Mulțumesc. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Revenind la ordinea de zi: Proiect de hotărâre nr.169 privind modificarea organigramei și 

statului de funcții ale aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu. Comisia 

juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vorbim de ceea ce am spus că ne preocupă să încercăm să transferăm toate posturile 

disponibile către Direcția Județeană de Transport pentru că volumul de muncă acolo este 

extraordinar de mare. Este nevoie de specialiști, nu de birocrați și vom folosi din anvelopa de 

345 de funcționari publici și contractuali pe care îi avem la dispoziție pentru județul Giurgiu, 

orice persoană pentru a putea îmbunătăți și asuma toate responsabilitățile pe care le avem 

pentru a ține rețeaua de drumuri județene în stare de funcțiune. Probabil că vom reveni cu un 

proiect de hotărâre prin care transferăm aceste posturi la Direcția Județeană de Transport.O să 

vedeți că vor fi posturi de specialiști, dar specialiști la manșa utilajelor, nu specialiști la 

calculator sau la alte asemenea funcțiuni. E nevoie și de una și de alta, la capitolul ăsta 

suferim noi foarte mult și aș vrea ca anul viitor să avem un program foarte pretențios de 

întreținere și reparații ceea ce, fără pretenția de a fi critic, nu s-a făcut niciodată, cel puțin 

după revoluție pentru rețeau de drumuri județene din județul nostru. Dacă sunt intervenții, vă 

rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.164 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.170 privind aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, 

asistență şi reprezentare.Putem discuta pro-contra dacă ați parcurs referatul de aprobare avem 

225 de dosare în acest moment și sunt 3 juriști care merg în instanță.Vă dați seam că e o 

muncă de sisif și cu acest volum de muncă niciunul dintre colegii noștri nu poate să aibă o 

prestație corespunzătoare având 70-80 de dosare în responsabilitate. E musai să găsim soluții 

să externalizăm aceste servicii în favoarea unor persoane fizice, juridice care oferă prețuri 

rezonabile și care au activitate profesională corespunzătoare.Comisia juridică, vă rog? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții? Vă rog. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, vreau să vă dau dreptate. Într-adevăr, este un volum foarte mare de muncă 

pentru compartimentul juridic. Într-adevăr, 225 de dosare este un volum extraordinar de mare 

pentru doar 3 persoane. Dar ce vreau eu să întreb este vis-a-vis de faptul că noi tocmai am 

trecut printr-o reorganizare a aparatului propriu și vreau să întreb, la momentul acelei 

reorganizări câte dosare erau pe rol? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Tot cam atâtea. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Păi și totuși nu eram conștienți atunci că acele 3 persoane nu vor face față? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru această categorie de activități avem această soluție. Avem 345 de posturi alocate 

pentru județul Giurgiu și eu sunt obligat să direcționez aceste posturi către domeniile cele mai 

deficitare, cele mai importante. Mai degrabă mi se pare că trebuie să angajez muncitori 

calificați care să lucreze pe utilajele direcției de drumuri, pentru că acolo n-am alternative 

decât să externalizez serviciile, dar ar fi mult mai scump pentru consiliu să plătească firme 

care să facă întreținerea decât să apelez la acest.. 
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Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Și aici aș vrea să… Scuzați-mă, că v-am întrerupt! Și aici aș vrea să fac o remarcă totuși. Am 

văzut că unul din posturile desființate este de la Compartimentul de programe și 

implementare proiecte europene. Spuneați la un moment dat că o să avem undeva la 70 de 

proiecte în implementare. Cred că sunt la fel, iarăși un nivel foarte mare, un volum foarte 

mare de lucru și nu știu dacă e tocmai OK să desființăm acolo un post chiar și vacant, așa 

cum era el. 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi am tot încercat, am avut și recent un concurs care s-a încheiat cu un eșec. Cât am vrea să 

ne străduim nu găsim în orice moment specialiști care să lucreze la nivelul de 

profesionalizare pe care îl impune consiliul județean. E un post, într-adevăr pe care îl 

desființăm, convinși fiind și cu încercări anterioare, că n-am fi găsit pe cineva care să se 

ocupe și să aibă activitatea pe care ne-o dorim noi pentru direcția de programe. Dacă vom 

găsi un asemenea specialist sau dacă ne puteți să recomandați dvs.sau oricine altcineva, poate 

găsim soluții, chiar astăzi a plecat cineva de la achiziții, dl Delea și posturi apar mereu. Dacă 

vom găsi, putem găsi și soluții pentru a-l angaja pe respectivul, după ce expiră prevederile 

Ordonanței 12. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Am înțeles ce ați vrut să spuneți, dar vreau să precizez că prin acea reorganizare 

compartimentul juridic, serviciul juridic nu a fost afectat adică noi am păstrat doar s-au luat 

persoane care nu aveau treabă cu juridic și s-au creat alte compartimente, dar sunt aceleași 

persoane de dinainte. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Ideea este să găsim o soluție dacă e, chiar să suplimentăm cu o persoană pentru început așa 

cum ați spus la compartimentul de implementare programe  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O persoană care să știe să pledeze în instanță. Avem fiecare abordarea noastră. Abordarea 

mea e clară. Specialiști care să aibă succes în instanță cum sunt aici, avocați, care pot să 

confirme, nu vin la consiliul județean pe 4-5000 de lei, da? Vă spun eu și știți și dvs. Noi 

trebuie să angajăm oamenii care să câștige că dacă aducem pe cineva de dragul de a avea un 

post… pierderile sunt incomensurabile.  

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt procese care au un grad de dificultate într-adevăr, mai ridicat, o altă complexitate și ce 

vreau să întreb iarăși, aici nu văd o sumă trecută și haideți să vă spun și de ce întreb pentru că 

știu că din septembrie se modifică pragurile, se dublează practic la achizițiile directe pentru 

servicii. Poate ar trebui trecute niște praguri maxime. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E o formulare foarte flexibilă care ne permite nouă să abordăm orice situație în acest context. 

Puteți să le cereți și în ședință de consiliu, nicio problemă. Nu încercăm să ascundem nimic 

că nu e cazul. La genul acesta de activități se poate obține foarte ușor orice document în baza 

Legii 544. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- În regulă, dar în continuare vreau să vă spun că vreau să găsim soluții pentru departamentul 

juridic. Acolo mi se pare prea mult 225 de dosare și dacă la împarți la 3, 70 și ceva de dosare 

de om, foarte, foarte multe. Extraordinar de multe. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți și mie. Eu am un punct de vedere diferit de-al dlui Corozel, în condițiile în 

care este domeniul în care lucrăm. 225 de dosare din câte știu eu aveați sau așa mi s-a spus și 

la ședințele anterioare în care ați precizat că doriți și ați și angajat o firmă specializată, o 

firmă de avocatură. Deci numărul se păstrează de-a lungul timpului, este un număr constant. 

Împărțind la 3, 80 de dosare/ jurist nu este un număr foarte mare. Pentru că un dosar nu este  

lucrezi acum, la fiecare termen lucrezi la fel de mult. Ai făcut o dată, mai ales că sunt civile, 

din câte am înțeles, în penal este o altă situație, într-adevăr juriștii consiliului județean nu 
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lucrează foarte mult în penal. Odată ce ai făcut întâmpinarea, mai e pe urmă de făcut 

interogatoriu, dacă ai de făcut interogatoriu, complexitatea cauzei nu este aceeași la fiecare 

termen și noi avem dosare poate chiar mai multe și facem față un singur om. Și dvs. lucrați, 

dna secretar, oricare din consiliul județean are un volum de activitate la fel de mare pentru că 

ar fi 3 dosare pe zi, care vă repet nu are complexitatea de-a lungul timpului. La primul termen 

când ți-ai făcut întâmpinarea atunci îți faci și apărarea per ansamblu, doar dacă apar anumite 

aspecte. Cu atât mai mult cu cât dvs nu ați precizat obiectul. Vreți să angajați o firmă pentru 

toate dosarele, vreți să, care dosare? Nu este precizată complexitate, nu este precizat obiectul. 

Am înțeles, poate nici atunci nu era cazul, dar sunt anumite situații în care într-adevăr, cum 

este cu ECO SUD-ul, este o situație mult mai complexă, mult mai gravă și atunci alături de 

juriști sau juriștii trebuie să fie alături de o firmă. Este o altă situație, dar acum ca să dăm per 

ansamblu, atunci ce faceți luați obiectul de activitate practic, prin această aprobare, am 

externalizat serviciul juridic și atunci care este logica? În momentul în care ni se spune la 

modul vag vrem să, nu se poate așa ceva și mă repet nu este un volum de muncă foarte mare, 

comparabil cu munca pe care o face secretarul județului care are un salariu, cu munca pe care 

o face șeful de serviciu sau orice salariat din consiliul județean. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E părerea dvs. de avocat.       

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- E părerea mea de specialist. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Întrebați-l pe dl. Dobre Vladimir dacă are aceeași părere.     

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Trebuie să-și facă treaba. Aici nu este vorba de externalizare ci este vorba de modul cum 

apreciați dvs.munca fiecăruia. Eu nu pot să mă pronunț cu privire la dl Vlad Dobre, cred că 

ați zis sau dl.Vladimir. Eu l-am văzut în instanță, își face treaba, ne-am întâlnit chiar și la 

Curtea de Apel, dar vă spun nu este un volum mare de activitate. 80 de dosare înseamnă 3 

dosare pe zi. Sunt juriști sau avocați care au și 10 dosare pe zi pentru că unul e la formulare 

de probe durează 5 minute, unul este la pus concluzii, dar deja e apărarea formulată de la 

primul termen de judecată, doar dacă apar aspecte. Nu poate fi tratat ca orice activitate. M-am 

dus că am o normă de făcut de 220 de șuruburi sau piulițe pe zi. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Să înțelegeți că pe lângă reprezentarea în instanță ei mai au și alte atribuții. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Păi ați spus că din 9 juriști câți aveți 3 merg în instanță. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dar fac și altceva, ei nu fac doar instanță. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Practic acest proiect reprezintă o externalizare a serviciului juridic, din punctul meu de 

vedere. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Alte intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”( Beianu D, Mihalcea E, Anculescu C, 

Ionescu C, Tudorache P, Danciu D, Gavrilă D, Negoiță I, Gica A, Georgescu M, Enache N, 

Deliu R, Lungu S, Tudor M, Nan T, Alecu C, Croitorescu A); 

12 „împotrivă”( Corozel L, Preda I, Vucă E, Stoianovici C, Răgălie C, Simon D, Bălan C, 

Grigore M, Simion C, Cristescu D și Bardan D, Lazăr D), devenind hotărârea nr.165 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.171 privind încheierea unui contract de comodat între 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 
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”Vlașca” al județului Giurgiu. E vorba de un echipament câștigat pe un proiect anterior care 

trebuie să ajungă la dumnealor într-o formă definitivă. Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.166 

  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.172 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. Sunt două case protejate foarte, foarte 

afectate de trecerea timpului care nu mai pot fi reabilitate și, ca atare, nu avem decât această 

măsură de trecere în domeniul privat ca să le putem demola și să încercăm să găsim altă 

soluție constructivă. Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.167 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.173 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”. Comisia de buget, vă rog. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil.Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă   - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Este prima data când există șanse reale ca acest tronson de drum, unul 

dintre cele mai importante și care în ciuda unor eforturi anterioare a rămas nemodernizat, să 

fie finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny” și să confere o linie 

directă între Giurgiu și Alexandria. Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.168 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.174 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. Ca și noi și dna director 
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Pețanca face echilibristică astfel încât un număr de posturi 30 sau 33, nu știu exact, să 

găsească soluții pentru a asigura activitatea instituției pe care cu onor o conduce. Comisia de 

buget, vă rog. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de mediu? Aviz favorabil.Intervenții? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.169 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.175 privind premierea elevului Similea Lucian Andrei 

care au obținut media 10 (zece) la Examenul de Bacalaureat – sesiunea 2022. Promovăm și 

lăudăm copii deștepți. Dl.Lucian Similea este unul dintre ei față de data la care a avut 

bacalaureatul îi dăm mai târziu banii mizând pe ideea că toată perioada asta a avut ocazia să 

se gândească foarte bine ce face cu ei, să nu-i cheltuie prea repede. Ar fi fost foarte bine să 

avem disponibilă o sumă mai mare la vremurile aceste. Cred că și banii, dar mai mult  

aprecierea noastră, a tuturor, îl vor încuraja pe tânărul nostru giurgiuvean. Comisia de buget, 

vă rog. 

 Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret, sport. Aviz favorabil. Intervenții, vă rog ? Supun 

aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.170 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.176 privind acordarea unor sprijine financiare puține pentru 

că așteptăm rectificarea despre care știm că nu va aduce lapte și miere. Avem o listă 

interminabilă. Încercăm să găsim criteriile cele mai obiective deși e clar că termenul este unul 

neinspirat pentru a putea ajuta oamenii în suferință sau care au probleme și bat la poarta 

consiliului județean. Comisia de buget. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.171 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.177 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. 

Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 



16 

  

- Noi am plătit o parte din acțiunile pe care S.C. APA SERVICE S.A.le are la municipiul 

Giurgiu. Încercăm să găsim soluții, să facem o plată tot parțială până la sfârșitul anului și 

poate anul viitor vom putea să preluăm în integralitate pachetul majoritar astfel încât să 

corelăm activitatea operatorului cu accesarea proiectului prin POIN de 200 de milioane de 

euro, privind realizarea rețelelor de apă și apă uzată în 21 de UAT din județul Giurgiu. 

Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.172 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.178 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. Este o construcție pe care a realizat-o Compania 

Națională de Investiții. Sunt o serie de probleme pentru care el nu este încă funțional. Ne dăm 

seama că ne asumăm o responsabilitate deloc ușoară pentru a-l deschide pentru copiii și 

tinerii din județul Giurgiu. Rămâne catogoric scopul didactic mai mult decât atât am trimis 

adrese la toate comunele din jurul municipiului, Slobozia, Stănești, Frătești și Oinacu.Toți 

primarii au răspuns la unison că sunt interesați să aducă copii din comunele respective să 

învețe să înoate în acest bazin acesta fiind de fapt scopul pentru care a fost gândită această 

investiție. De la vorbă la faptă lucrurile s-au mai modificat, dar sunt convins că împreună 

vom găsi soluții tehnice și financiare ca să-l punem în funcțiune în perioada următoare.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.173 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.179 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de 

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

Ghimpați – Mihăilești. Este unul dintre traseele la care operatorul inițial a renunțat. Avem o 

procedură specifică. Încercăm să găsim un alt operator, procedura este în derulare ați văzut 

elementele din materialul informativ. 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.174 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.181 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 
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traversează teritoriul administrativ al comunei. Comuna Joița este o comună cu un buget 

comparativ cu al instituției noastre. Are aceste posibilități aproape nelimitate să-și realizeze 

toate lucrările la rețeaua de drumuri comunale și pe rețeau de drumuri județene care 

traversează comuna, evident că nu putem decât să aprobăm inițiativa dlui primar și să-i 

rugăm și pe alți primari care au resurse să procedeze similar. 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil.Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.175 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trecem la ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre nr.180 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)”. Este tronsonul de drum care este utilizat de firma eMag cea mai mare firmă din județul 

Giurgiu. Aceasta a fost una dintra condițiile pe care l-am avut de îndeplinit când i-am convins să 

vină în județul Giurgiu și, prin realizarea acestei investiții, vom avea posibilitatea să asigurăm un 

trafic modern și ferit de reclamații din partea locuitorilor comunei Joița. Comisia de buget. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă   - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții din partea dvs.?Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.176 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.182 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Aș vrea să fac o precizare: dl.Răgălie nu va participa la vot la acest proiect și la toate care 

privesc DGASPC. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să fiți cuminte, dl.Răgălie! Salut acest pachet de proiect de hotărâre chiar lucrurile la Direcția 

generală după foarte mulți ani încep să intre într-o stare de normalitate atât cât e posibil să existe 

normalitate într-o instituție atât de complexă, dar timpul sunt convins că va rezolva multe dintre 

problemele instituției și profesionalismul celor care conduc acum direcția, sprijinul de care se 

bucură din partea consiliului județean, dar nu numai și din partea ministerului de resort, fac ca 

lucrurile să poată să fie privite cu optimism.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți? Aș vrea să întreb și eu, am înțeles au început procedurile de reorganizare  

într-un final, câte persone au rămas fără servici? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În jur de 35, cred. Vă rog.  

 Sorina Neacșu  – director executiv adj. DGASPC Giurgiu: 

- Bună ziua, în primul rând! S-au și finalizat procedurile de reorganizare, personalul care a 

susținut testare profesională și care nu a promovat testarea și în momentul de față sunt în 

perioadă de preaviz, sunt 12 persoane care vor pleca, dar care au refuzat să treacă pe posturi 

inferioare. Ne referim la asistenți medicali, cei mai mulți din Centrul de la Tântava. La 

momentul la care li s-a propus să treacă pe posturi similare, la Centrele de la Hotarele, 

Mironești au refuzat, pe motiv că sporul la Tântava este de 45%, iar la centrele pentru 

persoane vârstnice este doar 15%, efectiv s-au încăpățânat, au susținut testare profesională și 

au rămas chiar posturi vacante. Adică trebuia să plece doar o singură persoană și am constatat 

că au fost toți 6 care au intrat la testare sau 4 au plecat acasă. Au intrat în perioada de preaviz 

nu au promovat testarea. Deci în total 12 persoane- asistenți medicali și infirmiere, în total. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- În regulă. Îmi puteți spune care este impactul bugetar? Câtă economie s-a făcut la salarii? 

Bănuiesc că ar trebui să știți, dacă nu, de la economic, cineva să ne informeze. 

  Sorina Neacșu  – director executiv adj. DGASPC Giurgiu: 

- Nu am în momentul de față o situație exactă. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt 12 persoane, totuși. Pentru ce s-a făcut atâta tevatură, pentru 12 persoane? De asta vă și 

întreb care a fost impactul bugetar pentru că s-au redus un pic cheltuielile cu personalul, dar 

în același timp au crescut prin aplicabilitatea hotărârii prin care am majorat în urma acelei 

sentințe judecătorești, deci cred că suntem tot pe acolo. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați luat o hotărâre foarte neinspirată în mandatul trecut prin care ați mărit salarizarea și de 

acolo toată tevatura... 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Asta zic pentru ce? Pentru 12 persoane? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- La momentul la care a început restructurarea nu aveam să știm care va fi finalitatea. În plus 

să știți că mai sunt destule persoane care în această perioadă au renunțat de bunăvoie s-au 

transferat. Așa că lucrurile nu sunt atât de simple. Încă o dată, Direcția de asistență socială 

este o instituție foarte complicată și dacă vreți facem o ședință specială, le prezentăm 

colegilor noștri o listă de probleme la care să vină cu soluții și discutăm numai despre asta,  

dacă sunteți interesați într-adevăr, să aflăm cât mai multe informații relevante.  

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Din solidaritate pentru cei care au plecat deși sunt 12 persoane, având în vedere și faptul că  

noi ne-am împotrivit întotdeauna acestei reorganizări, ar fi trebuit să votăm împotrivă, dar din 

respect pentru beneficiari și pentru personalul care lucrează în acele centre pentru că ei 

trebuie să-și desfășoare activitatea, o să votăm pentru atât la acest proiect de hotărâre cât și la 

celelalte.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Respect pentru beneficiari sunt convins că ați avut și când s-au angajat 200 de 

persoane în madatul trecut, la același număr de beneficiari. Haideți să rămânem la ... 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 
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- Este părerea dvs. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Atunci când facem anumite afirmații.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Doamnă, eu știu ce spun.Condițiile în centre sunt atât de proaste, erau atât de proaste, au 

început să se îmbunătățească, încât să nu-mi spuneți mie de respect pentru beneficiari. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Vreți să spuneți că s-au îmbunătățit aceste condiții din centre în situația în care ați concediat 

12 persoane? Eu cred că nu acesta este impactul, iar afirmația că nu am știut când am început 

reorganizarea și când s-a făcut acel proiect de amploare, la care mă bucur că ați renunțat.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-am renunțat la nimic. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Ați renunțat. Nu mai era în acea formă. Nu puteți să spuneți în calitate de președinte de 

consiliu județean că nu știați care va fi finalitatea.În momentul în care demarezi reorganizarea 

trebuie să ști care va fi finalitatea. Nu aveți cum să spuneți, n-am știut. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Au fost zeci de persoane care s-au transferat de bunăvoie, au fost persoane care n-au acceptat, 

cum a spus și colega  să treacă pe altă poziție. Nu poți să anticipezi asemenea situații.   

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Dar în momentul în care ați făcut reorganizarea, ați făcut acele posturi era clar că știați 

finalitatea. De la 100 și ceva de persoane când ați demarat proiectul la 12 persoane. Bun. Au 

renunțat încă 4 sau câte au spus... 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Reorganizarea a presupus și regândirea structurilor, adică dna director poate să vă spună, ea 

nu a privit numai să plece niște oameni acasă. S-a regândit întreaga structură ținând cont de 

standarde, de legislația aplicabilă domeniului respectiv. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Eu mă bucur că această reorganizare făcută acum este diferită de cea propusă prima oară, 

probabil că și noi consilierii am avut un rol în acest lucru și modificarea 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte mult. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Eu sper și mă bucur. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Și nici aceste 12 persoane nu plecau, dacă luau testarea, dacă  

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Din moment ce au ajuns la testare, clar că au fost mai mulți pe loc. 

Sorina Neacșu  – director executiv adj. DGASPC Giurgiu: 

- Pe același loc și efectiv nu au acceptat să meargă la alte centre. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

-  Ați zis că nu plecau dacă luau testarea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu am spus în mai multe rânduri după aprobarea acelei hotărâri de consiliu județean că tot 

consiliul județean va soluționa această problemă și, în final, cu ajutorul neprecupețit al 

conducerii DGASPC am ajuns la această finalitate. Dacă convine sau nu, nu mai are nicio 

relevanță lucrurile s-au încheiat și sperăm în continuare să avem de modernizat cât mai multe 

centre, de îmbunătățit condiții, de profesionalizat angajați și multe alte domenii de activitate 

din această direcție care nu sunt la nivelul așteptărilor.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Alte intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.177 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.183 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. E același pachet de măsuri care în ansamblu sperăm noi să ducă la un 

cumul de condiții mai bune și pentru angajați, dar mai mult pentru beneficiari. 

-  Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.178 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 17: Proiect de hotărâre nr.184 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. Comisia pentru 

sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.179 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.185 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. 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.180 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.186 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.Comisia pentru 

sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.181 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.187 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. Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.182 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 21: Proiect de hotărâre nr.188 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. Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.183 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 22: Proiect de hotărâre nr.189 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.Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 
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- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.184 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 23:Proiect de hotărâre nr.190 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.Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.185 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 24: Proiect de hotărâre nr.191 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. 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.186 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 25: Proiect de hotărâre nr.192 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. Comisia 

pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 
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- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.187 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 26:Proiect de hotărâre nr.193 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a „Rețelei Asistenților Personali Profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.188 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 27: Proiect de hotărâre nr.194 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. Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.189 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 28: Proiect de hotărâre nr.195 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. Comisia pentru 

sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.190 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 29: Proiect de hotărâre nr.196 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii “Construire Pod II Giurgiu – Ruse”. Sunt foarte multe declarații pro 

asemenea investiție. Anul trecut când exista încă șansa depunerii acestui proiect pe lista strategică 

a Programului Interreg VI, programului transfrontalier, a inițiat această lucrare. La momentul  

respectiv sunt în discuție mai multe surse de finanțare, inclusiv fonduri europene, l-am auzit și pe 

dl.ministru Grindeanu vorbind de o extensie a  modernizării DN 5 cu construcția unui nod pod. 

Am avut ocazia să discut cu prefecții de Ruse și spuneau și ei de surse de finanțare care vin de la 

Bruxelles pe filiera guvernului din țara prietenă. Vom vedea care va fi finalitatea, dar această 

documentație va fi prima care concretizează niște soluții, va fi pusă la dispoziție ministerelor de 

resort din România și Bulgaria și sunt convins că va avea autoritatea necesară. Comisia pentru 

investiții? Aviz favorabil. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.191 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 30: Proiect de hotărâre nr.197 despre care s-a vorbit la început: aderarea Județului 

Giurgiu la rețeaua „Construirea Europei cu consilierii locali” și desemnarea unui consilier 

județean ca reprezentant în cadrul rețelei. Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cinste când faceți?Înainte sau după ce votăm? 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- În primul rând va trebui ca hotărârea să fie luată la cunoștință de către cei de la Comisia 

Europeană și mai apoi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Un sfat competent. Așteptăm buletinele. Pauză de o țigară în fața instituției. Avem presa de 

față, câinele de pază al democrației. Nu ne-ar ierta. Continuăm proiectele până.. Punctul 31: 
Proiect de hotărâre nr.198 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. Un tronson foarte mic 

cel semnificativ care pleacă de la Gogoșari, traversează comunele Gogoșari- Putineiu și ajunge la 

DN 5B. Ar fi fost într-adevăr o investiție necesară, costa 100 de milioane de lei și, din păcate, dat 

fiind plafonul pe care l-am avut pe Anghel Saligny, nu am putut să-l promovăm. Poate vom găsi 

alte soluții de finanțare în mandatele următoare. Comisia de buget. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil.Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.193 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 32: Proiect de hotărâre nr.199 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. Comisia pentru 

sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 
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- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Vă rog. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- În documentație acolo, am văzut, am citit că a expirat mandatul dnei Bardă Mariana și în mod 

normal, într-adevăr, trebuie din punctul meu de vedere, ori continuată ori desemnată altă 

persoană. Puteți să-mi spuneți de ce a fost desemnată altă persoană și de ce nu i s-a acordat 

credit în continuare dnei Bardă Mariana? Are cineva ceva de reproșat la adresa activității 

dumneaei? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Un mandat de 4 ani este suficient pentru orice funcționar să demonstreze competența și  

disponibilitatea pentru asemenea comisie. Nu ia s-a reproșat nimeni nimic din ce știu eu. S-a 

considerat oportună o împrospătare a acestei comisii. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Tocmai de aceea, nu înțeleg de ce nu se continuă cu dumneaei. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Propunerile nu le-a făcut consiliul județean.Le-am primit de la agenție. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Este desemnat de agenție. Este firesc să întrebăm agenția când expiră mandatul dacă rămân 

aceleași persoane sau dacă au alte propuneri și astea au fost propunerile. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Ok.Mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Alte intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”( Beianu D, Mihalcea E, Anculescu C, 

Ionescu C, Tudorache P, Danciu D, Gavrilă D, Negoiță I, Gica A, Georgescu M, Enache N, 

Deliu R, Lungu S, Tudor M, Nan T, Alecu C, Croitorescu A); 

12 „împotrivă”( Corozel L, Preda I, Vucă E, Stoianovici C, Răgălie C, Simon D, Bălan C, 

Grigore M, Simion C, Cristescu D și Bardan D, Lazăr D), devenind hotărârea nr.194 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 33:Proiect de hotărâre nr.200 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. Este un proiect de factură nouă în consiliul 

județean din ce știu eu nu a mai fost asemenea proiecte cu asemenea conținut. Cu ceva vreme în urmă 

dl. europarlamentar Dan Motreanu ne-a comunicat că a  reușit, la competiție acerbă cu județele Galați 

și Brăila, să convingă un investitor strategic în domeniu, să vină în județul Giurgiu. Aveau nevoie de 

un teren generos, de o linie de cale ferată și de o legătură cu un drum național de nivel autostradă. 

Am reușit să-i convingem împreună cu colegii de la primărie, am avut o ședință în această sală, cu dl 

Anghelescu și cu dl.viceprimar Silviu Dumitrescu cu reprezentanții companiei. Suntem încă în faza 

pregătitoare, dar salut aprobarea acestui proiect de hotărâre pentru că reprezintă o șanșă enormă 

pentru județul Giurgiu să localize aici investiții foarte mari care să genereze foarte multe locuri de 

muncă și să avem toate beneficiile care derivă din această categorie de investiții majore. Comisia 

juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.195 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Punctul 34: Proiect de hotărâre nr.201 privind încheierea unui Acord de cooperare între Județul 

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

centrală electrică fotovoltaică”.Comuna Găujani una dintre cele mai sărace comune din județ, dar 

cu un primar care îmi place. Ne-am străduit un pic să-l convingem să facem această asociere. 

Dlor dețin un teren de aproximativ 40ha foarte aproape de acea stație electrică de la Găujani. O 

activitate foarte efervescentă în acest domeniu. Se eliberează foarte multe ATR-uri, unele 100% 

legal, altele folosind consultanți destul de buni care găsesc soluții mai rapide decât ar trebui. Sper 

că vom avea posibilitatea să depunem acest proiect pentru a-l finanța din PNRR și a construi o 

centrală solară care în primul rând, am acest obiectiv, să acopere întregul consum public din 

județul Giurgiu însemnând iluminat, încălzire și toate categoriile de consumuri de energie 

electrică. E clar că în primul rând după războiul din Ucraina, varianta gazului natural este una 

secundară, energiile regenerabile pentru noi, energia solară, este soluția ideală pentru a obține 

surse de energii extrem de fiabile, ieftine și care să aducă inclusiv investiții în județul 

Giurgiu. Mulțumim dlui primar Marcu că s-a lăsat convins într-un final și repet, avem trecută 

o sumă în lista de investiți, vom încerca să elaborăm o documentație câștigătoare pe acest 

proiect. Comisia de buget. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.196 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 35:Proiect de hotărâre nr.202 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. Comisia de buget. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil.Intervenții, vă rog ? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dacă-mi permiteți? Direcția de transport la poziția carburanți și lubrifianți, din eroare s-au 

trecut alte date. Ne-a făcut o adresă, este vorba de, la contul 20.01.05, îl loc de 400 corect 

este 600 deci sunt 200 diferență față de ce este afișat și ați primit la mapă. Dacă ne permiteți 

să facem rectificarea în materialul pe care îl aprobați. Nu noi. De la Direcțai de transport s-a 

greșit. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul cu modificările propuse de dna secretar.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.197 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și acum ne întoarcem la proiectul de hotărâre, vă rog. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Scuze, v-am întrerupt.Voiam să mai fac o precizare ca și cum ar fi la diverse. Nu referitor la 

acest proiect, nu. Știți că am avut o discuție și cu dvs. Am avut o discuție și cu dna secretar cu 

privire la ce a însemnat personalitatea lui Dimitrie Bolintineanu. Vă mulțumim că ați 

participat și dvs. la Bolintin. A fost un semnal bun care a demonstrat că nu a fost un 

eveniment politic ci a fost un eveniment cultural de o importanță mare pentru noi ca 
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bolintineni, dar și pentru județ. Eu am vizitat clădirea respectivă, obiectivul de investiții, 

acum o săptămână. La acest eveniment, dacă întâmplarea fericită nu ar fi fost, să fie acel bust 

donat de respectivul domn, părea mai puțin un eveniment cultural și mai degrabă inaugurarea 

unui obiectiv de investiții. Având în vedere faptul că consiliul județean are în subordine 

instituții care ar trebui să se ocupe de zona de cultură, unele o fac bine, altele o fac cât pot, 

dna Bardan este în partea care trebuie. Eu cred că ar fi util dle președinte, având în vedere că 

județul Giurgiu nu are atât de multe personalități de anvergura lui Bolintineanu care are o 

anvergură națională și a avut o contribuție semnificativă la fundarea acestui stat, să găsim o 

variantă prin care să putem promova acest obiectiv împreună cu școala veche, bustul, forul, 

să îl introducem într-un circuit cultural de nivel județean și chiar de nivel național, cred că ar 

fi util dle președite dacă am reuși în maniera în care considerați dvs., print-un proiect de 

hotărâre, printr-o dispoziție, să constituim în viitorul apropiat un grup de lucru la care să 

participe aceste trei instituții din subordinea consiliului, eventual Direcția pentru cultură, care 

este falanga Ministerului Culturii și cei de la Bolintin, cei de la asociație și eu sunt convins că 

pe viitor, multă lume va adera la această idee pentru că Bolintineanu a reprezentat ceva și 

valorile pentru care el a luptat și ideile pe care le-a promovat și le-a propagat prin intermediul 

scrierilor lui, trebuie să fie păstrate și să fie mai mult cunoscut, inclusiv în județul nostru. Dle 

președinte, am vrut să punctez asta în ședința de consiliu, ca să rămână și să încercăm să nu 

pierdem această idee, de a face ceva pe zona asta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte bine. O să încercăm să cointeresăm instituțiile și în măsura în care vor găsi  și soluții, 

dar este evident că avem câteva obiective de investiții care se vor reabilita pe bani europeni 

sau pe alte categorii de investiții. Avem și câteva personalități trebuie să găsim cea mai bună 

asociere între una și alta dintre aceste categorii pentru a spori atractivitatea județului Giurgiu. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Haideți să facem un grup de lucru! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu e rea ideea. O să furnizez o propunere la nivel de lucru …  

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vorbim. Bun. Trecem la procedura de vot. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- În urma centralizării voturilor a rezultat următoarele: 

- 27 voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă”. 

 Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.192  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Felicitări dl.Lazăr! Rămâne partea a doua, cum am stabilit! Mulțumim pentru participare. O 

zi frumoasă în continuare! 
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