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 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 17 octombrie 2022, ora 

13,00 în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.378 din 14 octombrie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019–Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare. 

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

 Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 

– Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea solicitării de către 

președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

Prezenți: Beianu Dumitru, Meclea Alina, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu Silviu - Cristian, 

Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei -Ștefan, Georgescu Mihai - 

Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Croitorescu Alexandru - Liviu, Tudor 

Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Tudorache Petre, Corozel Lucian, Preda 

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

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

Mihai, Simion Cosmin - Niculae și Cristescu Dan. 

Absenți: Mihalcea Elisabeta  

Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea 

analizării, formulării de amendamente și exprimării votului.  

 

 În cadrul ședinței s-a dezbătut următoarea 

 

ORDINE DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 20 septembrie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.245 din 13 septembrie 2022 privind aprobarea instituirii unor restricții 

de circulație pe drumul județean DJ 602, pentru autovehiculele rutiere de marfă care depășesc 

masa totală maximă autorizată de 12 tone, referatul de aprobare nr.18078 din 13 septembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.18084 din 13 septembrie 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 C.J.G. 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 



 

 

3. Proiect de hotărâre nr.247 din 05 octombrie 2022 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Malu, județul Giurgiu, de trecere din 

domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil – teren situat în 

extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.19419 din 05 octombrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19484 din 05 octombrie 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 

 

4. Proiect de hotărâre nr.251 din 10 octombrie 2022 pentru completarea Hotărârii nr.65 din 7 

aprilie 2022 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind transformarea unei funcţii publice vacante 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.19775 din 10 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19781 din 10 

octombrie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 

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

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

   dna. Ana Maria Dude   - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.252 din 10 octombrie 2022 privind încheierea unui Acord de 

Parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția 

Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și Societatea 

Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în vederea promovării sportului pentru 

toți prin ciclism, referatul de aprobare nr.19817 din 10 octombrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.19822 din 10 octombrie 2022 al Compartimentului Control intern și 

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

afaceri, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Mihaela Cristea    - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.253 din 11 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.152 din 21 iulie 2022 privind încheierea unui Acord de Asociere între 

Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și CTPark în 

vederea organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip târg național, respectiv ”Forța 

Fermierilor Expo”, referatul de aprobare nr.19865 din 11 octombrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.19871 din 11 octombrie 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 

 



 

7. Proiect de hotărâre nr.255 din 11 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.160 din 09 august 2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor finanţări 

rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei, referatul 

de aprobare nr.19875 din 11 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19881 

din 11 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.257 din 11 octombrie 2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale și din sumele alocate din cotele defalcate din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 și estimări pentru anii 2024-2026, referatul de 

aprobare nr.19894 din 11 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19901 din 

11 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.258 din 11 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.69 din 7 aprilie 2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și 

îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”, referatul 

de aprobare nr.19908 din 11 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19910 

din 11 octombrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 

agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.259 din 11 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.81 din 11 mai 2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență 

energetică și reziliență în clădiri publice: CASA DE TIP FAMILIAL CASA NOASTRĂ”, 

referatul de aprobare nr.19913 din 11 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.19915 din 11 octombrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții și al Compartimentului 

programe și proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

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

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 



 

 

11. Proiect de hotărâre nr.260 din 12 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.159 din 09 august 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi 

cheltuieli al Judeţului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.19972 din 12 octombrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19978 din 12 octombrie 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 

 

12. Proiect de hotărâre nr.264 din 13 octombrie 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.20001 din 13 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20007 din 13 

octombrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.20008 din 13 

octombrie 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  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

    dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

XXXXXXXXXX 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 20 septembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor restricții de circulație pe drumul județean DJ 602, 

pentru autovehiculele rutiere de marfă care depășesc masa totală maximă autorizată de 12 tone. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” devine 

hotărârea nr.241 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al 

Comunei Malu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al 

judeţului, a unui imobil – teren situat în extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu. 
  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.242 

 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea Hotărârii nr.65 din 7 aprilie 2022 a Consiliului Judeţean Giurgiu 

privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.243 



 

 

5. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul 

Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul 

Școlar Județean Giurgiu și Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu, în vederea 

promovării sportului pentru toți prin ciclism. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.244 

 

6. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.152 din 21 iulie 2022 

privind încheierea unui Acord de Asociere între Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu și CTPark în vederea organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip 

târg național, respectiv ”Forța Fermierilor Expo”. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.245 

 

7. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.160 din 09 august 

2022 privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 

privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, 

respectiv în valoare de 10.600.000 lei. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.246 

 

8. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din sumele alocate din 

cotele defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul 2023 și estimări 

pentru anii 2024-2026 (dl. Corozel nu participă la dezbateri și la vot). 

  Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.247 

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.69 din 7 aprilie 

2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la 

Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.248 

 

10. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.81 din 11 mai 

2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL CASA NOASTRĂ”. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.249 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.159 din 09 august 

2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al Judeţului Giurgiu pe anul 2022. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.250 



 

 

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

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

proprii și subvenții pe anul 2022. 

  Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.251 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Dumitru Beianu                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 17 octombrie 2022  


