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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 22 SEPTEMBRIE 2020 

 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 22 septembrie 2020, ora 1100, în şedinţă 

extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin Dispoziţia nr.190 din 

17 septembrie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 

– Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 

  

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

  

 Lucrările şedinţei se desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.41 din 21 mai 2020 

adoptată de consiliul județean. 

 

 Au răspuns următorii consilieri judeţeni: Mina Marian, Andronache Vasile, Dobre Aurelia, Ştenghel 

Cristian, Delea Mirela, Bardan Daniela, Grigore Dumitru, Petrache Marin, Simion Cosmin Niculae, Geantă 

Ionel, Peia Mariana, Marica Ştefan-Ciprian, Georgescu Mihai-Cătălin, Andrei Mircea, Lazăr Daniel-Cosmin, 

Cristescu Dan, Bălan Cristina, Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă 

Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor,  Basangiac Constantin, Preda Ionuţ-Gabriel, Dumitrache 

Silvian și Chiran Adrian. 

 

 Au fost absenți următorii consilieri judeţeni:  dl.Teişanu Cătălin-Marius și dl. Corozel Lucian. 

 

Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, au fost transmise consilierilor județeni 

pe adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au avut la dispoziție timp pentru 

adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii. 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndată din data de 15 septembrie 2020 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu  - secretar general al judeţului 

 

2. Referatul de aprobare nr.12123 din 17 septembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

economice, dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea 

teritoriului, urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.12124 din 17 septembrie 2020 al 

Direcţiei economice şi Proiect de hotărâre nr.106 din 17 septembrie 2020 privind rectificarea 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 

Prezintă: dl.Marian Mina     - preşedinte C.J.G 

       dl.Lucian Corozel     - preşedinte comisie 

       dl.Mircea Andrei     - preşedinte comisie 

          dna. Florentina Stănculescu    - director executiv 

 

3. Referatul de aprobare nr.11683 din 8 septembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională şi integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi 

egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.11684 din 8 septembrie 2020 al Direcţiei logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.103 din 17 septembrie 2020 
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pentru completarea art.1 al Hotărârii nr.192 din 03.12.2015 a Consiliului Județean Giurgiu privind 

aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea Consiliului Județean Giurgiu, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.114/20.06.2017  
 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

        dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

         dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

 

4. Referatul de aprobare nr.11956 din 15 septembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.11957 din 15 septembrie 

2020 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi 

Proiect de hotărâre nr.104 din 17 septembrie 2020 privind aprobarea modificării organigramei 

și a statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

             dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 

                  dna. Daniela Ruse      - consilier 

 

5. Referatul de aprobare nr.12119 din 17 septembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.12120 din 17 septembrie 

2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.105 din 17 septembrie 

2020 privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 

asupra suprafeţei utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din cadrul Dispensarului Policlinic 

Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu  
 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

         dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

6. Referatul de aprobare nr.12148 din 17 septembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, raportul de specialitate nr.12149 din 17 septembrie 

2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.108 din 17 septembrie 

2020 privind revocarea folosinței gratuite a Direcţiei de Sănătate Publică a Judeţului Giurgiu asupra 

unui spaţiu cu suprafaţa  de 256,29 mp la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Șos. 

Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu  

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

         dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

7. Referatul de aprobare nr.12127 din 17 septembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, 

protecție socială, raportul de specialitate nr.12128 din 17 septembrie 2020 al Direcției economice 

şi Proiect de hotărâre nr.107 din 17 septembrie 2020 privind acordarea unor sprijine financiare 

  Prezintă: dl. Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

   dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 
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- Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu Proiect de hotărâre nr.109 din 21 septembrie 

2020 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii ale Direcţiei Judeţene 

de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu  

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

             dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 

                  dna. Daniela Ruse      - consilier 
Ordinea de zi și suplimentarea au fost aprobate în unanimitate (27 de voturi). 

 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice de îndată din data de 15 

septembrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu 
Documentul a fost aprobat în unanimitate de voturi (27 de voturi).  

 

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

Giurgiu pe anul 2020. Dl.președinte Marian Mina propune la acest proiect, următorul 

amendament: “În baza art. 25, alin. 3 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 135/2020 cu 

privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative și 

stabilirea unor măsuri bugetare, la solicitarea Consiliului Județean Giurgiu s-a aprobat 

suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli cu suma de 43 mii lei pentru Direcția Generală 

de Asistență și Protecția Copilului Giurgiu reprezentând sume defalcate din taxa pe valoarea 

adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și care sunt destinate stingerii obligațiilor 

prevăzute de actul normativ menționat.Se suplimentează astfel bugetul de venituri și cheltuieli 

al Județului Giurgiu după cum urmează: 

- 11.02.06                  -   + 43 mii lei 

- 68.02.05.02 art. 51  -   +43 mii lei”. 

Proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul menționat mai sus, au fost adoptate cu un număr 

de 27 de voturi ”pentru” dintr-un total de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind hotărârea 

nr.101 

 

3. Proiect de hotărâre pentru completarea art.1 al Hotărârii nr.192 din 03.12.2015 a Consiliului 

Județean Giurgiu privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru autoturismele din dotarea 

Consiliului Județean Giurgiu, modificată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 

nr.114/20.06.2017. 

Adoptat cu un număr de 24 de voturi ”pentru” și 3  ”abțineri” dintr-un total de 29 de consilieri 

județeni în funcție, devenind hotărârea nr.102 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu. 

Adoptat cu un număr de 24 de voturi ”pentru” și 3 ”abțineri” dintr-un total de 29 de consilieri 

județeni în funcție, devenind hotărârea nr.103 
 

5. Proiect de hotărâre privind revocarea dreptului de administrare al Consiliului Local al 

Municipiului Giurgiu asupra suprafeţei utile totale de 16,12 mp, conform Lotului 27/2 din 

cadrul Dispensarului Policlinic Giurgiu, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu.  

Adoptat cu un număr de 25 de voturi ”pentru” și  2 ”abțineri” dintr-un total de 29 de 

consilieri județeni în funcție, devenind hotărârea nr.104 
 

6. Proiect de hotărâre privind revocarea folosinței gratuite a Direcţiei de Sănătate Publică a 

Judeţului Giurgiu asupra unui spaţiu cu suprafaţa  de 256,29 mp la etajul II al imobilului situat 

în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu. 
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Adoptat cu un număr de 25 de voturi ”pentru” și 2 ”abțineri” dintr-un total de 29 de consilieri 

județeni în funcție, devenind hotărârea nr.105 
 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. 

Adoptat cu un număr de 25 de voturi ”pentru”, un vot ”împotrivă” și o ”abținere” dintr-un total 

de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind hotărârea nr.106 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcţii ale 

Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu.  

Adoptat cu un număr de 24 de voturi ”pentru”, 2 voturi ”împotrivă” și o ”abținere” dintr-un 

total de 29 de consilieri județeni în funcție, devenind hotărârea nr.107 

 
 

  

 

 

 

 

 

 PREŞEDINTE, 

 

        Marian Mina 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

  

                                                                                                             Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 22 septembrie 2020  


