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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 20 SEPTEMBRIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 20 septembrie 2022, ora 1300, 

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

Dispoziţia nr.339 din 13 septembrie 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 Prezent 

4.  Vacant PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent online 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD Prezent online 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent online 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 

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

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

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

- Dna Mihaela Cristea – manager public C.J.G.; 

- Dl George Dobre – consilier președinte; 

- Dl Vlad Ciobanu – șef serviciu C.J.G.; 

- Dl Ciprian Danciu – consilier vicepreședinte; 

- Dna Sorina Neacșu  – director executiv adj. DGASPC Giurgiu. 

Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului. 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Stimați colegi, bine ați venit la ședința ordinară a lunii septembrie, astăzi 20, începem evident 

întâlnirea noastră cu intonarea imnului național. 

 

Se intonează Imnul Național 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Cum spuneam, ședința ordinară a lunii septembrie, avem o listă lungă de 

proiecte, 43, cele mai multe de la Direcția Generală de Asistență Socială, o să le parcurgem 

cred cu rapiditate, pentru a stabili legalitatea ședinței, vă rog doamna secretar, informații 

despre cvorum. 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Bună ziua, sunt prezenți 30 de membri ai Consiliului Județean Giurgiu, niciun absent. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Ordinea de zi o aveți în față, dacă sunt intervenții pe marginea ei? Supun 

aprobării, vă rog! 

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

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 31 august 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.242 din 08 septembrie 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.17904 din 08 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17910 din 08 

septembrie al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.17911 din 08 

septembrie 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. 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent 
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   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu C.J.G  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.238 din 07 septembrie 2022 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu”, referatul 

de aprobare nr.17821 din 07 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.17825 din 07 septembrie 2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții și al 

Compartimentului Dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură 

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

   dl. Cristian Țone    - consilier 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.239 din 07 septembrie 2022 privind alocarea sumei de 8.000 lei 

pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a șahului pentru toți la 

nivelul anului 2022, referatul de aprobare nr.17836 din 07 septembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.17889 din 07 septembrie 2022 al Compartimentului Control intern 

și managementul calității, 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 

   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.240 din 07 septembrie 2022 privind alocarea sumei de 22.000 lei 

pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a sportului pentru toți 

prin tenis de câmp la nivelul anului 2022, referatul de aprobare nr.17837 din 07 septembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17890 din 07 septembrie 2022 al 

Compartimentului Control intern și managementul calității, 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 

   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.237 din 07 septembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.17820 din 07 septembrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.17824 din 07 septembrie 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 

 

7. Proiect de hotărâre nr.243 din 09 septembrie 2022 privind acordarea de stimulente 

financiare elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu 

care au obținut rezultate deosebite la concursuri/olimpiade în anii școlari 2020-2021 și 2021-

2022, referatul de aprobare nr.17943 din 09 septembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17946 din 09 septembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 
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fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și 

sport 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.241 din 07 septembrie 2022 pentru modificarea Anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021 privind aprobarea 

încheierii unui parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și 

Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu în vederea realizării 

proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.17838 din 07 septembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17888 din 07 septembrie 2022 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei pentru 

educație, cultură, tineret și sport 

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

   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.244 din 09 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.337 din 27 decembrie 2021 privind încheierea unui Acord de 

finanţare între Județul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Raionul Anenii Noi, prin 

Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului 

„Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”, referatul de aprobare nr.17982 din 09 septembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17986 din 09 septembrie 2022 al 

Compartimentului Dezvoltare regională, 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 

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.206 din 31 august 2022 pentru modificarea Hotărârii nr.174 din 23 

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.17325 din 31 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17331 din 

31 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 Pătru    - șef serviciu 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.235 din 02 septembrie 2022 pentru modificarea art.1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înființării Echipei 

Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin 

muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, referatul de aprobare nr.17500 din 

02 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17506 din 02 septembrie 
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2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, avizul 

Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență  

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.236 din 06 septembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Stănești, prin Consiliul Local al 

Comunei Stănești, în scopul realizării unor lucrări la drumurile comunale DC 117 şi DC 

118, care traversează teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.17653 din 

06 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17659 din 06 septembrie 

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 juridice, ordine publică și situații de urgență 

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. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.158 din 11 iulie 2022 privind aprobarea regulamentului de 

navigație pe Balta Comana, Județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.14096 din 11 iulie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.14103 din 11 iulie 2022 al Direcţiei 

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

de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.207 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Apartamentului social „27” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17409 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17444 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, avizul Comisiei pentru sănătate și 

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

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.208 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Apartamentului social „43” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17410 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17445 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

16. Proiect de hotărâre nr.209 din 01 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.85 din 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare 

și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de 

Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu, referatul de aprobare nr.17411 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17446 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

17. Proiect de hotărâre nr.210 din 01 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.84 din 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare 

și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin reorganizarea Centrului de 

Integrare prin Terapie Ocupațională Tântava, referatul de aprobare nr.17412 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17447 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

18. Proiect de hotărâre nr.211 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului Maternal din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17413 din 01 septembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17448 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

19. Proiect de hotărâre nr.212 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare Senzorială și Motrică pentru Copii din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.17414 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17449 

din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 

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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20. Proiect de hotărâre nr.213 din 01 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.70 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire 

și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Grădinari, prin reorganizarea Centrului 

de Îngrijire și Asistență Grădinari, referatul de aprobare nr.17415 din 01 septembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.17450 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

21. Proiect de hotărâre nr.214 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Hotarele din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.17416 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17451 din 01 

septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

22. Proiect de hotărâre nr.215 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Zi „Luceafărul” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17417 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17452 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

23. Proiect de hotărâre nr.216 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Mironești din cadrul 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.17418 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17453 din 01 

septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

24. Proiect de hotărâre nr.217 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Oncești din cadrul Direcției 
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Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17419 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17454 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

25. Proiect de hotărâre nr.218 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului social Centrul de Recuperare, cod serviciu social 

8891CZ-C-III, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.17420 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17455 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice 

de interes județean, 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 

 

26. Proiect de hotărâre nr.219 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare - Centrul Respiro, cod serviciu social 

8790CR-C-I, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.17421 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17456 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice 

de interes județean, 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 

 

27. Proiect de hotărâre nr.220 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Andrei” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17422 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17457 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

28. Proiect de hotărâre nr.221 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Ansaloni” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17423 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17458 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-
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Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

29. Proiect de hotărâre nr.222 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Albastră” din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17424 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17459 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

30. Proiect de hotărâre nr.223 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Noastră” din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17425 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17460 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

31. Proiect de hotărâre nr.224 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Verde” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17426 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17461 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

32. Proiect de hotărâre nr.225 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Constantin” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17427 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17462 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 



10 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

33. Proiect de hotărâre nr.226 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Casei de tip familial „Daniela” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17428 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17463 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

34. Proiect de hotărâre nr.227 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Dunării” din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17429 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17464 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

35. Proiect de hotărâre nr.228 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Elena” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17430 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17465 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

36. Proiect de hotărâre nr.229 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Gabriela” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17431 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17466 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

37. Proiect de hotărâre nr.230 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Sf. Ioan” din cadrul Direcției Generale de 
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Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17432 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17467 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

38. Proiect de hotărâre nr.231 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Ioana” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17433 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17468 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

39. Proiect de hotărâre nr.232 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Mihaela” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17434 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17469 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

40. Proiect de hotărâre nr.233 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Soarele” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17435 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17470 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

41. Proiect de hotărâre nr.234 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Teodora” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17436 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17471 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 

 

42. Proiect de hotărâre nr.203 din 24 august 2022 privind aprobarea vânzării cotei indivize de 

1/3 din imobilul compus din teren în suprafață de 2.275,00 mp, înscris în cartea funciară 

nr.30677 a U.A.T. Slobozia, aparținând domeniului privat al județului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.16904 din 24 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16910 din 

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

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

afaceri, 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 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

43. Proiect de hotărâre nr.205 din 31 august 2022 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de soluționare a contestației privind Certificatul de 

orientare școlară și profesională nr.1270 din 4 august 2022, referatul de aprobare nr.17257 

din 31 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17264 din 31 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 Pătru    - șef serviciu 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Procesul verbal al ședinței extraordinare...vă rog, dna secretar. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 31  august 2022. 

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

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim și pentru eficiență, grație modului în care parcurgem proiectele de hotărâre, 

comisia care transcrie procesul verbal, n-are o....misiune foarte, foarte greu de îndeplinit. 

Așadar, intrăm în pâine, Proiect de hotărâre nr.242, 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. Avem un amendament aici, v-

am cam obișnuit, bugetul este...reprezintă un document foarte, foarte complex, mai sunt 

asemenea scăpări, în textul original am avut modificări efectuate..o frază, care a solicitat după 

aceea comentarii și modificare, „Modificările efectuate asupra bugetului de venituri și cheltuieli 

al județului Giurgiu pe anul 2022 sunt prezentate în anexele nr. 1 și 2”, iar textul modificat care 

respectă ad-literam prevederile legale, „Se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al județului 

Giurgiu pe anul 2022 conform anexelor nr. 1 și 2.” Nu mă întrebați care e diferența, eu sunt 

inginer, nu sunt economist, dar mergem pe mâna juriștilor și economiștilor din consiliu. Conform 

procedurii, supun votului dvs.,..dacă sunt intervenții, comentarii? Supun aprobării întâi 

amendamentul, vă rog! 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

- Și acum, supun aprobării proiectul de hotărâre nr.242! 

- Cine este pentru? Mulțumesc!Împotrivă? Abțineri?  

- Comisia pentru buget, comisia pentru investiții, ei și-au făcut datoria, promit să nu mai uit! 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.199 

 

- Punctul 3, Proiect de hotărâre nr.238, aprobarea proiectului „Reabilitare și îmbunătățirea 

eficienței energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu”. Este vorba despre sediul secundar 

aflat pe pietonală, fostul sediu al PNȚCD pe care l-am preluat în urma unui litigiu cred cu 

municipalitatea, încercăm să dezvoltăm acolo un proiect pentru bibliotecă, cu o notă de 

atractivitate pentru tânăra generație, veți vedea, deocamdată suntem în faza de aprobare a 

proiectului și încercăm să-l depunem pe Programul Național de Reziliență, sesiunea care va 

urma în luna octombrie, dacă nu mă înșel. 

- Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. Intervenții din partea dvs.? Vă rog! 

Daniela Bardan- consilier județean C.J.G.: 

- Cu precizarea că eu nu particip la vot la acest proiect de hotărâre. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte bine, doamnă, fiți foarte atentă, că viața e aspră! Alte comentarii, vă rog? 

- Supun aprobării proiectul! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 de voturi „pentru”(dna Daniela Bardan nu participă 

la vot),  devenind hotărârea nr.200 

 

- Punctul 4, Proiect de hotărâre nr.239, alocarea sumei de 8.000 lei pentru finanțarea unor 

cheltuieli în cadrul activităților de promovare a șahului. Am avut pentru prima dată anul 

trecut, un concurs de șah dedicat profesorului Hanibal Georgescu, am promis că vom 

permanentiza acest concurs, mulțumim domnului Gelu Brebenel pentru ideea de anul trecut, 

îi demonstrăm că suntem consecvenți și acum și în anii care vor urma. Suma nu este una 

foarte generoasă, dar anul trecut am reușit să mulțumim pe toți participanții la acest 

eveniment. 

- Comisia buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație? Aviz favorabil. Dacă sunt discuții pe marginea proiectului, 

propuneri pentru înbunătățire, de extindere sau eu știu ce altceva? 

- Supun aprobării proiectul, vă rog! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.201 

 

- Similar, schimbăm sportul, Proiect de hotărâre nr.240, alocarea sumei de 22.000 lei pentru 

finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a sportului pentru toți prin tenis 

de câmp. Consiliul județean are o restanță pe care mi-o asum, avem în pregătire un proiect 

pentru dezvoltarea unei baze sportive la...în localitatea Cetatea, mi-aduc aminte că a solicitat 

ceva discuții subiectul, n-am reușit să depunem proiectul pe CNE, e o întreagă tevatură, nu 

vreau să vă plictisesc cu detalii, sperăm ca în această toamnă să finalizăm documentația și să 

mi-aș dori foarte mult ca anul viitor să începem construcția acestei baze sportive, până atunci 

apelăm la firmele private care au terenuri în Giurgiu și dacă anul trecut am avut două..am 

participat și finanțat două concursuri de tenis de câmp, cu participare la nivel național, 

sperăm că și acum, măcar unul dintre aceste concursuri, să fie realizate cu participarea 

consiliului județean. 

- Comisia buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație? 

Cristina Bălan- secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult. Alte intervenții, vă rog? 

- Supun aprobării proiectul! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.202 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.237, acordarea unor sprijine financiare. Subiectul 

permanent sensibil, nu am niciun comentariu de făcut, să nu greșesc cumva. 

- Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu- președinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Discuții? Dacă sunt eventuale ecouri dinspre solicitanți, privind modul cum au 

fost analizate dosarele, dacă sunt chestiuni, detalii care trebuiesc clarificate? În ședința de 

consiliu ar fi evident foarte greu, dar putem cu toții să recomandăm comisiei care analizează, 

eventual o altă abordare sau mai multă aplecare spre mai multe detalii pe care le considerați 

relevante! N-am vrea să creadă cineva că este din start dezavantajat, evident că sumele pe 

care le avem la dispoziție nu ne permit să facem toate aceste, să plătim toate aceste  solicitări 

într-un termen foarte scurt. Dar sunt analizate toate, există și o listă de așteptare, încercăm să 

fim cât se poate de eficienți în acest demers sensibil.  

- Dacă nu sunt intervenții, supun aprobării proiectul! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.203 

 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.243, privind acordarea de stimulente financiare elevilor 

din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care au obținut 

rezultate deosebite la concursuri/olimpiade în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022 

- Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Înainte de a vota, domnule președinte, avem un amendament.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog.... 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- L-am transmis și consilierilor, se modifică suma totală de la 179.650, la 179.350, prin prisma 

următoarelor modificări: Pozițiile nr.52 și nr.189 din listă se diminuează de la 500 lei la 100, 

și în principal, copiii din ciclul primar primesc acest sprijin financiar și poziția 32 suma se 

diminuează de la 750 lei la 500 lei. Au fost niște erori materiale și mai avem o poziție...un 

dosar pe care nu l-am luat în considerare, am reanalizat și atunci mai adăugăm o poziție, la 

293, care va fi cred că cu 500 de lei.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine...în susținerea celor anunțate de colega mea, spun că a fost extrem de greu de analizat, 

peste 400 de dosare, ați remarcat probabil din textul proiectului de hotărâre, că ajungem la zi 

și am cuprins în acest efort financiar doi ani, am avut o întârziere generată de pandemia de 

anul trecut, cumva acum, prin acest efort financiar din partea noastră și de participare din 

partea tuturor celor care vor primi premii, ajungem la zi. Îmi iau acest angajament, că de anul 

viitor să parcurgem mai repede procedura de evaluare, astfel încât să acordăm premiile un pic 

mai aproape de sfârșitul anului școlar și de sezonul vacanțelor. Dar în acest an a fost extrem 

de greu și le mulțumesc tuturor colegilor care au parcurs și evaluat și verificat toate dosarele 

depuse.  
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- Supun aprobării amendamentul, conform procedurii! 

- Cine este pentru? Vă rog, vă rog.... 

Mihăiță-Napoleon Grigore- consilier județean: 

- Dacă-mi permiteți...eu nu particip la vot.... 

Tiberiu-Genu Nan-consilier județean: 

- Nici eu nu particip... 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- Nu participați la vot... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Din motive legate de prezența copiilor dvs. pe lista celor premiați. 

Alina Meclea- consilier județean: 

- Nici eu.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nici dvs.? Uite domnule, câți copii talentați au părinți în consiliul județean. Felicitări! 

- Pentru toți ceilalți colegi, supun aprobării amendamentul, vă rog! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

- Și proiectul de hotărâre în integralitate! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 de voturi „pentru” (dl Grigore Mihăiță Napoleon, dl. 

Tiberiu-Genu Nan și dna Alina Meclea nu participă la vot), devenind hotărârea nr.204 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așadar, vineri, de la ora 11... 

Elisabeta Mihalcea-vicepreședinte C.J.G.: 

- Vineri de la ora 15 și sâmbătă de la ora 10 vom avea premierea, vineri premiem copiii din 

ciclul primar și sâmbătă premiem copiii din ciclul gimnazial și liceal, cu mențiunea că trebuie 

să vină însoțiți de părinți sau de tutorele legal, pentru a încasa bănuții. Vă așteptăm cu drag! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am fost cel mai mare doritor să simplificăm și să anulăm prevederea asta, am discutat în 

contradictoriu cu absolut toată lumea, mi-aduc aminte, că prima ediție, în 2011, am mers mult 

mai ușor și am înmânat premii plicuri cu bani tuturor celor care au urcat pe scenă, între timp, 

Curtea de conturi a căpătat o altă dimensiune, un alt nivel de exigență și ca atare ni s-a 

interzis să dăm bani vreunui copil care n-are un însoțitor care să semneze în aceeași zi. Bine 

că nu ne-au pus să cerem și documente legale că este însoțitor și să ne pună să umblăm cu 

CNP-uri sau cu cine știe ce alte chestii. Rămâne doar o semnătură din partea unui dintre 

părinți, ca fiind elementul de negociere minimal pe care l-am putut obține. E greu, ne cerem 

scuze, dar asta e legislația și n-am găsit o altă soluție. Bun, atunci considerăm că proiectul a 

fost deja aprobat, da, trecem mai departe. 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.241, modificarea Anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România - Filiala 

Giurgiu în vederea realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului 

Giurgiu” – mobMED Giurgiu. Contrar a ceea ce spun unii și alții, avem încă un proiect 

câștigat și va fi unul dintr-o altă serie lungă, aproape un milion de euro, însemnând un 

echipament medical, un autovehicul și o unitate mobilă, care vor merge în județ pentru a 

parcurge diferite programe de prevenție în special, privind persoanele vulnerabile, care au 

probleme să se deplaseze către centrele medicale existente în județ.  

- Comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu- președinte comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație? Aviz favorabil, scrie la mine. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? 

- Supun aprobării proiectul, vă rog! 

- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.205 

 

- Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.244, modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu 

privind încheierea unui Acord de finanţare, este vorba despre proiectul și înțelegerea între 

Consiliul Județean Giurgiu și Raionul Anenii Noi în vederea finanțării proiectului 

„Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă”. Prietenii noștri 

din Anenii Noi au obținut o economie și ne-au cerut, conform procedurii birocratice, nouă, 

celor care vom finanța această investiție, acordul pentru a folosi economia pentru dotarea sălii 

respective.  

- Comisia pentru buget, vă rog? 

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.: 

- Mulțumesc! Supun aprobării proiectul, vă rog! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.206 

 

- Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.206 modificarea Hotărârii nr.174 privind aprobarea 

atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public local de transport persoane 

pentru traseul județean cod 020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești.  

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi am aprobat la ședința precedentă un proiect de hotărâre prin care avizam favorabil 

semnarea unui contract cu un transportator, din păcate, transportatorul respectiv după ce a 

primit hotărârea de consiliu, a mai analizat încă o dată situația și a declinat semnarea 

contractului, ca atare, luăm o altă hotărâre în favoarea celui...ofertantului care a fost pe locul 

următor în listă. Vă anunț cu această ocazie că există o legislație nouă în privința 

transportului de persoane, care este așteptată de foarte mulți utilizatori, dacă vreți, a rețelei de 

transport, prin care consiliul județean are atribuții mult mai extinse și mai concrete în acest 

domeniu. Avem în pregătire un master-plan pe care să-l punem în aplicare în primul rând cu 

municipiul Giurgiu și cu toate comunele limitrofe, vă vom prezenta într-una dintre ședințele 

următoare acest master-plan și vom cere acordul dvs. pentru a stabili un model de transport, 

care să fie întradevăr în favoarea cetățeanului. Comisia juridică, am spus, aviz favorabil, dacă 

sunt intervenții, vă rog? E o chestie doar procedurală din partea noastră.  

- Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.207 

 

- Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.235, modificarea art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

nr.117, aprobarea înființării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi 

combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie 

- Comisia pentru sănătate? 

Radu-Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil.  
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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, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.208 

 

- Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.236, aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Stănești, prin Consiliul Local al Comunei Stănești, în 

scopul realizării unor lucrări la drumurile comunale DC 117 şi DC 118 

- Comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții?  

Daniela Bardan – secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Suntem datori comunei Stănești pentru că lucrările privind modernizarea drumului 503 sunt 

în curs de realizare, dar în plus față de situația anterioară, această investiție în curs a deranjat 

mult fluxurile de transport în special ale agenților economici care au activitate în agricultură, 

ca atare au folosit în exces cele două drumuri comunale și au indus o stare de degradare 

accentuată. I-am promis domnului primar că înțelegând această situație și considerând cumva 

că este și responsabilitatea consiliului județean, să găsim o soluție ca să facem reparațiile 

cuvenite înainte de venirea sezonului rece. 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.209 

 

- Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.158 privind aprobarea regulamentului de navigație pe 

Balta Comana, Județul Giurgiu. 

- Comisia de mediu? 

Dumitru Gavrilă   - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Două voturi „pentru” și două voturi „împotrivă”? 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Există o obligativitate a proprietarilor de suprafețe de apă de a aproba acest Regulament de 

navigație, e o obligație impusă de lege, noi suntem proprietarii Bălții Comana, Deltei 

Comana, printr-un proiect din 2012 am extins acel luciu de apă la 400 de hectare, pregătim 

acum un alt proiect ca să extindem în continuare luciul de apă la cel puțin 7-800 de hectare, 

este mai mult decât necesar să avem acest regulament, pentru că sunt deja ambarcațiuni, de 

mici dimensiuni, dar destul de multe, care folosesc această suprafață extrem de atractivă 

pentru iubitori și numărul ambarcațiunilor, clar va crește. Ca atare, n-avem niciun motiv, 



18 

dincolo de obligația legală, de a nu lua în considerare aprobarea unui asemenea document. 

Dacă consideră cineva altfel, chiar îl rog să susțină un alt mod de abordare.  

- Dacă nu, supun aprobării, vă rog! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.210 

 

- Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.207 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Apartamentului social „27” din cadrul DGASPC. 

- 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.: 

- Intrăm într-o listă lungă de proiecte propuse de DGASPC, glumind evident, încep să-l regret 

pe dl. Lupu, la el lucrurile mergeau foarte ușor, empiric și la inspirație, dl. Paraschiv e un om 

foarte riguros și a venit cu regulamente, cu proceduri, cu tot felul de documente absolut 

necesare într-o structură atât de importantă și serioasă cum este DGASPC. Îl felicit pentru că 

a reușit să ajungă la zi cu plățile, nu există restanțe, s-au plătit salarii restante, s-au plătit 

vouchere de vacanță, s-au plătit sume obținute în urma unor procese în instanță, avem 

descoperite pentru salariile de la DGASPC lunile noiembrie și decembrie, dar ni s-au cerut 

deja săptămâna aceasta, de la Ministerul Dezvoltării, sumele necesare pentru a acoperi întreg 

anul bugetar 2022, se așteaptă o rectificare care, din ce știu eu neoficial, va oferi acest 

supliment financiar, așadar, le transmit celor de la DGASPC, să înțeleagă că n-au fost 

niciodată considerați victime sau angajați de un nivel inferior, și ca atare vom face toate 

demersurile și vom găsi soluții ca să plătim salariile integral în acest an. Dacă sunt intervenții 

din partea dvs., vă rog? Dacă sunteți de acord, o să mergem foarte repede pe acest calup de 

proiecte, pentru că sunt cumva conforme și nu ridică mari semne de întrebare.  

- Supun aprobării acest proiect, vă rog! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.211 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.208, similar pentru Apartament social „43” din cadrul 

DGASPC. 

- Comisia de sănătate, comisia juridică, avize favorabile! Intervenții, vă rog?? 

- Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.212 

 

- Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.209, similar pentru  Centrul de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu.  

- Comisia de sănătate, comisia juridică, au avize favorabile! 

- Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog! 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.213 

 

- Punctul 17: Proiect de hotărâre nr.210, înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin reorganizarea fostului CITO, cine a 

lucrat, cine lucrează acolo, știe cel mai bine. 

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc! 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.214 

 

- Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.211, Regulament privind funcționarea Centrului 

Maternal din cadrul DGASPC. 

- Comisia de sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Intervenții? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.215 

 

- Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.212, Centrul de Recuperare Senzorială și Motrică pentru 

Copii din cadrul DGASPC. 

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul! 

- Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.216 

 

- Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.213 pentru modificarea unei hotărâri anterioare, 

înființarea Centrului pentru Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Grădinari, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Grădinari 

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.217 

 

- Punctul 21: Proiect de hotărâre nr.214, aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Hotarele  

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.218 

 

- Similar, Proiect de hotărâre nr.215 pentru Centrul de Zi „Luceafărul”  

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.219 

 

- 23: Regulament pentru Centrul pentru Persoane Vârstnice Mironești 

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Din partea dvs., intervenții? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.220 

 

- Punctul 24: Regulament pentru Centrul pentru Persoane Vârstnice Oncești  

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Discuții? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.221 

 

- Punctul 25: Proiect de hotărâre nr.218, aprobare Regulament pentru Centrul de 

Recuperare, cod serviciu social CZ-C-III, din cadrul DGASPC, este o structură nou...sau 

modificată prin acest regulament. 

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, aviz favorabil! 

- Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul! 
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- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.222 

 

- Punctul 26: Proiect de hotărâre nr.219 Regulament de organizare şi funcţionare al 

serviciului social cu cazare - Centrul Respiro, din cadrul DGASPC, comisiile importante 

menționate anterior, avize favorabile. 

- 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.223 

 

- Punctul 27: Proiect de hotărâre nr.220 Regulament al Casei de tip familial „Andrei”, din 

cadrul DGASPC.  

- Comisia de sănătate, comisia juridică,  avize favorabile. 

- Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.224 

 

- Punctul 28: similar pentru Casa de tip familial „Ansaloni”, Proiect de hotărâre nr.221. 

- Comisiile sănătate și juridică,  avize favorabile. 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.225 

 

- 29: Casa de tip familial „Casa Albastră”, Proiect de hotărâre nr.222.  

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.226 

 

- Punctul 30, mai avem câteva doar, 223, Proiect de hotărâre, regulamentul Casa de tip 

familial „Casa Noastră”. 

- Comisia pentru sănătate, comisia juridică, avize favorabile! 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.227 

 

- Punctul 31, similar, Proiect de hotărâre nr.224, pentru Casa de tip familial „Casa Verde”. 

- Comisiile de sănătate, juridică,  avize favorabile. 

- Din partea dvs. intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.228 

 

- Punctul 32, similar, Proiect de hotărâre nr.225, regulament pentru Casa de tip familial 

„Constantin”. 

- Comisiile sănătate și juridică, evident, avize favorabile. 

- Intervenții din partea dvs? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.229 

 

- Punctul 33, nimic surprinzător, Proiect de hotărâre nr.226, Casa de tip familial „Daniela”, 

una dintre casele unde am mulți prieteni și prietene, pentru cei interesați de subiect. 

- Comisiile sănătate și juridică, avize favorabile. 

- Intervenții din partea dvs? Supun aprobării proiectul! 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc! 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.230 

 

- Punctul 34, Proiect de hotărâre nr.227, Casa de tip familial „Casa Dunării”. 

- Comisiile sănătate și juridică, avize favorabile, să nu mai zică doamna secretar că nu 

nominalizez de fiecare dată, comisiile. 

- Intervenții din partea dvs? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.231 

 

- Punctul 35, Proiect de hotărâre nr.228, Casa de tip familial „Elena”. 

- Comisiile avizatoare, aviz favorabil. 

- Intervenții din partea dvs? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.232 

 

- Sperăm să nu mai avem prea curând calupul ăsta, nu știu cât timp e valabil regulamentul 

ăsta...câți ani? 

Aurelia Brebenel-secretar general al județului: 

- Până se mai schimbă ceva... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 36, Proiect de hotărâre nr.229, Casa de tip familial „Gabriela”. 

- Comisiile, avize favorabile. 

- Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.233 

 

- Punctul 37, Proiect de hotărâre nr.230, Casa de tip familial „Sf.Ioan”. 

- Comisiile, avize favorabile. 

- Din partea dvs., intervenții?  

- Un vot atunci „pentru”, cine este de acord? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.234 

 

- Punctul 38, Proiect de hotărâre nr.231, Casa de tip familial „Ioana”. 

- Avize favorabile. Intervenții din partea dvs.?  

- Un vot atunci „pentru”, cine oferă? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.235 

 

- Punctul 39, Proiect de hotărâre nr.232, Casa de tip familial „Mihaela”. 

- Avize favorabile. Intervenții? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.236 

 

- Punctul 40 și încă două, Proiect de hotărâre nr.233, Casa de tip familial „Soarele”. 

- Avize favorabile. Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.237 

 

- 41, Proiect de hotărâre nr.234, regulament Casa de tip familial „Teodora”. 

- Avize favorabile. Intervenții? Nu sunt! Vot? 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Și-am scăpat, nu e nimeni împotrivă, mai mult eu am scăpat… 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.238 

 

- La toate aceste case familiale, am depus proiecte pe Planul de Reziliență privind 

eficientizarea energetică a clădirilor, deși sunt clădiri improprii, și-au făcut ca să spun așa, și-
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au respectat rolul în cadrul DGASPC, poate vom avea posibilitatea să găsim alte spații, să 

construim alte spații, care să ofere condiții superioare. 

 

- Proiect de hotărâre nr.203, la punctul 42, aprobarea vânzării cotei indivize de 1/3 din 

imobilul compus din teren în suprafață de 2.275,00 mp, de la Slobozia, aparținând 

domeniului privat. 

- Comisia pentru buget? 

Elisabeta Mihalcea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții?  

Daniela Bardan – secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiectul ăsta este atât de puțin important, încât eu n-am știut de el, s-a ocupat doar doamna 

director de la patrimoniu și bine a făcut. Este vorba de un rest al terenului pe care noi l-am 

înstrăinat prin vânzare, urmare a unei hotărâri de consiliu anterioare, acum nu facem decât să 

întregim, dacă vreți, suprafața în favoarea cumpărătorului, pentru a-și rezolva toate 

documentele necesare la OCPI, în vederea intabulării dreptului de proprietate și toate cele 

care derivă de-aici. Dacă au fost...aici avem de... vă rog. 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- S-au făcut propuneri, dvs. le știți, colegii din on-line au votat, și-acum vă vom înmâna și dvs. 

buletinele de vot, ca să.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da...după ce parcurgem și următorul punct, ca să avem o eficiență mai mare, vă înmânăm 

ambele buletine de vot. 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- Vă dăm ambele buletine, ca să... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunteți de acord cu procedura.... 

Cosmin-Daniel Lazăr- consilier județean: 

- Propunerile le-a făcut Lucian? 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- Da, da...da...deci vă dăm două buletine. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Deci citesc și proiectul următor, votăm ambele proiecte de hotărâre și după aceea le discutăm, 

comunicăm rezultatul. 

- Ultimul și deloc cel mai puțin important, Proiect de hotărâre nr.205, privind desemnarea 

reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de soluționare a contestației privind 

Certificatul de orientare școlară și profesională nr.1270 din 4 august 2022. 

- Poate ne dați câteva detalii, eu am citit proiectul de hotărâre și nu mi-e foarte clar, știu ce 

activități are Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională, dar comisia aceasta n-am 

înțeles exact ce va trata. Certificat de orientare școlară, la ce se referă? 

Alina Meclea- consilier județean: 

- Sunt niște modificări care au intervenit, pe care nu le-am....nu e nimic semnificativ, sunt mai 

degrabă formale. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine... 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- Dau citire propunerilor... 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, vă rog.... 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- Pentru proiectul referitor la vânzare, propunerile membrilor sunt: Anculescu Silviu-Cristian, 

Ionescu Cătălin-Ionuț, Georgescu Mihai-Cătălin, Enache Nicolae, Nan Tiberiu-Genu, Alecu 

Constantin, Corozel Lucian și Vucă Emil-Gabriel.  

- Pentru următorul proiect, avem două propuneri, PNL a propus-o pe doamna Meclea Alina, 

PSD pe domnul Răgălie Cristian-Mihai.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun, mulțumesc doamna secretar, atunci dacă sunteți de acord, vă înmânăm buletinele de vot 

și parcurgem procedura de vot pentru ambele proiecte de hotărâre, vă rog. 

 

Urmează procedura de vot secret pentru cele două proiecte de hotărâri.  

Se nominalizează consilierii județeani în ordine alfabetică pentru a-și exercita votul.  
 

Aurelia Brebenel- secretar general al județului: 

- Avem și voturi nule, referitor la proiectul cu școala specială, i-ați bifat pe amândoi, dar 

scopul ni l-am atins... 

- La proiectul referitor la comisia de vânzare, dl.Anculescu, 29 de voturi, dl.Ionescu Cătălin-

Ionuț-27, 28 dl.Georgescu, 29 dl.Enache, Nan -29, dl.Alecu-29, dl.Corozel-27 și dl.Vucă-27. 

- La celălalt proiect, dna Meclea-17 voturi, dl.Răgălie-3, 10 sunt nule. Vă mulțumim mult! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Urmare a votului exprimat, supun aprobării Proiectul de hotărâre nr.203, aprobarea 

vânzării cotei de 1/3 din terenul de 2.275,00 fix. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.239 

 

- Să facă cinste domnul primar de la Slobozia. 

- Punctul 43: Proiect de hotărâre nr.205, desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean 

Giurgiu în Comisia de soluționare a contestației privind Certificatul de orientare școlară și 

profesională 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumim mult! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.240 

 

- Cu acest ultim efort, ordinea de zi a fost epuizată, dacă aveți ceva de spus la „Diverse”? Dacă 

nu, vă mulțumim mult pentru participare, vă așteptăm la următoarea ședință cu același 

entuziasm! 
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