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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 17 OCTOMBRIE 2022 

 

 

 

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

ora 1300, 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. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  

  

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Absent motivat 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Prezent 

4.  Vacant   PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD Prezent online 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 
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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 Cristea Mihaela – manager public C.J.G.; 

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

- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 

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

exprimării votului. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua.Vă invităm astăzi să parcurgem împreună proiectele de hotărâre ale ședinței 

extraordinare data de 17 luna și anul cunoscute.Ca întotdeauna începem cu intonarea Imnului 

Național. 

Se intonează Imnul Național 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Aveți la dispoziție în diferite forme proiectul ordinii de zi. Sunt doar 12 proiecte. 

Am avut în lucru un calup mai mare, dar pentru restul, din cvarii motive, o să ne întâlnim la 

sfârșitul lunii, mai degrabă în 27 la ședința ordinară. Deocamdată, asupra proiectelor pe care 

le propunem dezbaterii și aprobării, dacă sunt intervenții, propuneri sau amendamente? 

Supun aprobării proiectul ordinii de zi, vă rog. 

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

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

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

- 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 

 

- 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 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent 
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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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 

 

- 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 
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   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

- 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 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dna secretar, vă rugăm legat de procesul verbal și cvorum. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

-  Din totalul de 30 de membrii ai Consiliului Județean Giurgiu sunt prezenți 29 și supun 

aprobării dvs. procesul verbal al ședinței din data de 20 septembrie 2022. 

- Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc, în unanimitate. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim și pentru eficiența desfășurării ședințelor. Erau vremuri în care colegele de la 

secretariat lucrau zile în șir să descripteze și să rescrie procesele verbale. Așadar, primul 

proiect  nr.245 din 13 septembrie 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. Comisia pentru investiții. 

Cătălin Ionuț Ionescu- 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.: 

- Comentarii, vă rog? 

Cătălin Ionuț Ionescu-consilier C.J.G.: 

- Da, dle președinte. Aș vrea să supun aprobării un amendament referitor la acest proiect și 

anume restricția se referă și la persoanele care au domiciliul acolo și să fie cu excepția 

riveranilor, restricția aceasta. Totodată trebuie să inițiem un alt proiect într-o ședință viitoare, 

să extindem această restricție ca să cuprindă și Cosoba și Joița. 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pe drumul județean 601A. 

Cătălin Ionuț Ionescu- consilier județean C.J.G.: 

- Pe drumul județean 601A limită cu Dâmbovița, de aceea vă rog să faceți demersurile 

necesare pentru a primi aprobare pentru un alt proiect.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E o perioadă de timp consistentă scursă de când încercăm să obținem această restricție. E 

bine că sunt investiții în județul Giurgiu, e bine că se lucrează la autostradă, este foarte rău în 

schimb pentru locuitorii din zonă că sunt obligați să suporte aglomerație care crește ca 
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intensitate de la zi la zi. Repet nu a fost simplu și au trebuit multe discuții ca să ajungem în 

acest punct. După ce sunt convins, vom aproba acestă restricție, cum bine spune colegul 

nostru, vom iniția un alt proiect de hotărâre pentru celălalt drum județean din zonă pentru că 

doar așa vom încerca să liniștim lucrurile și să obligăm transportatorii să folosească așa cum 

era normal centura ocolitoare a municipiului București. Așadar, supun aprobării 

amendamentul dlui consilier Ionescu anume, ca să fie exceptați de la aceste restricții, 

riveranii.  

Cine este pentru? Împotrivă?Abțineri? Mulțumesc. Proiectul de hotărâre în ansamblul său. 

Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.241 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.3: Proiect de hotărâre nr.247 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. Comisia pentru investiții. 

Cătălin Ionuț Ionescu- 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.: 

- Pentru cei care nu ați avut ocazia să aflați mai multe detalii despre acest proiect de hotărâre 

inițiem pentru anul viitor câteva activități și câteva investiții de mică anvergură valorică 

pentru a pune în valoare zonele de plajă din județul Giurgiu. Exista cea deja tradițională de la 

Gostinu, care este o plajă neamenajată. Mai sunt alte zone cel puțin la fel de frumoase, una 

dintre ele în dreptul comunei Malu, o plajă superbă pe care încercăm să o valorificăm chiar 

dacă este zonă inundabilă, cu un drum de acces până acolo și cu amenajarea unui teren care  

care să conțină în mod obligatoriu o parcare, un spațiu de campare pentru cei doritori, un 

spațiu pentru servicii și poate și o interacțiune între producătorii de legume, fructe din 

comună și vizitatori. Încet, încet Dunărea este apreciată de toți iubitorii de natură, la fel de 

vizibil este și evoluția ascendentă a intereresului pentru plimbări cu bicicleta. De la nivelul 

Comisiei Europene, guvern, autorități locale sunt foarte multe proiecte care finanțează 

apariția unor circuite, unor trasee pentru biciclete. Așadar, această hotărâre vine cumva în 

complementaritate și sunt convins că va avea succesul scontat chiar dacă inițail va fi 

apreciată doar de iubitorii cei mai împătimiți ai naturii. Vorbim de preluarea unui teren de la 

comuna Malu, mulțumim colegilor din consiliul local Malu, pe care să-l folosim ca și schimb 

după aceea, într-un alt proiect de hotărâre cu ROM SILVA, astfel încât să obținem un teren 

necesar pentru amenajările menționate, exact pe malul Dunării în dreptul acelei plaje pe care 

chiar vă invit începând cu anul viitor să o vizitați. Spun în încheiere că am discutat inclusiv 

cu dl.Măcelaru pentru ca, baza tot a unui protocol, a unei asocieri, Crucea Roșie –Filiala 

Giurgiu să asigure și o activitate de monitorizare din barcă cu personal specializat a 

persoanelor care se aventurează mai mult decât ar trebui în apele Dunării.Vom ține cont de 

toate propunerile, vom respecta toate prevederile legale, e un început pe un teren care este 

evident că excede competențelor noastre obișnuite, dar repet preocuparea noastră de a asigura 

giurgiuvenilor și asemenea activități, nu poate să ne țină departe de un domeniu care este în 

mod clar valabil și apreciabil în toate județele care sunt situate în proximitatea fluviului 

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

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.242 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.251 pentru completarea Hotărârii nr.65 din 7 aprilie 2022 

a Consiliului Judeţean Giurgiu privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul 

aparatului de specialitate. Am avut un schimb, o corespondență pe acestă temă cu Instituția 

Prefectului. Practic facem o precizare, dna secretar, astfel încât proiectul de hotărâre aprobat 

anterior să aibă valabilitate întru totul, așa cum susțin colegii noștri de la etajul 1. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, practic în proiectul de hotărâre inițiat s-a menționat doar modificarea respectivă și colegii 

de la prefectură în mod justificat solicită anexa în sine, statul cu acea modificare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Comisia juridică. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog. Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.243 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.252 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, partenerii noștri în tot mai multe activități sportive în vederea 

promovării sportului pentru toți prin ciclism. Are legătură și cu proiectul anterior, are legătură și 

cu preocuparea noastră cum spuneam pentru a invita giurgiuvenii să facă mișcare la toate 

vârstele. Aici ne adresăm cu precădere copiilor. Va fi un concurs pe o rută în municipiu, este 

prima ediție, am promis-o de la cea profesionistă din vară. Este prima ediție pentru amatori, 

pentru giurgiuveni. Avem și premii, avem și organizare cred eu, la înălțimea așteptărilor prin 

colaborarea tuturor instituțiilor menționate aici. O să-mi fac datoria să-i invit pe toți cei care sunt 

iubitori de ciclism, pe toți cei care sunt interesați să participe și mai ales să câștige competiții, să 

urmărească și să se înscrie la acest concurs. El va avea loc dacă nu greșesc pe 29 luna aceasta 

sperăm că va fi un timp favorabil, altfel putem să și decalăm, să amânăm cu o săptămâna în 

așteptarea unor condiții meteo extrem de favorabile. Dacă sunt intervenții din partea dvs., vă rog? 

Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Vă așteptăm la concurs. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.244 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.253 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”. 

Comisia juridică. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Înlocuim un articol la o hotărâre anterioară . Dacă tot am vorbit de ”Forța Fermierilor ” a fost 

o expoziție de succes spun toți cei care au participat. Deja există solicitări pentru închirierea 

unor standuri pentru ediția de anul viitor. Proximitatea față de București, condițiile ideale 

oferite de colegii noștri de la CTPark și calitatea dacă vreți și a expozanților și a vizitatorilor 

ne fac mândri că am avut această inițiativă și că am reușit să o punem în practică. Colega 

noastră, dna vicepreședinte Mihalcea s-a ocupat în detaliu de organizare și încă o dată 

felicitări tuturor celor care indiferent în ce calitate au trecut pragul acestei expoziții! Îi 
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așteptăm în mod cert și anul viitor. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul, 

vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.245 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.255 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. Comisia pentru buget, 

aviz favorabil. Comisia juridică. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Este o hotărâre anterioară. Sunt niște credite luate pentru cofinanțare unor proiecte de 

investiții anterioare 412A, 503 și cel cu denumirea IREM. Este vorba tot de o corectură a 

unei anexe, unui articol, pardon din preambul pentru a clarifica până la nivel de detaliu toate 

exigențele. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Supunem aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.246 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.257 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. Comisia pentru buget, aviz 

favorabil. Fac precizarea foarte importantă că această propunere nu are absolut nicio legătură 

cu modul în care consiliul județean va aproba sumele puse la dispoziție prin bugetul pentru 

anul 2023.Vorbim de un exercițiu financiar care la acest moment este extrem de util doar 

specialiștilor în buget-finanțe din instituții, dar și de la nivelul Ministerului de Finanțe. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, vreau să fac o precizare: dl.Corozel nu va participa la vot la acest proiect de hotărâre. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Rugați-i pe colegi noștri primari să nu considere vreunul dintre ei că a fost foarte avantajat 

sau deopotrivă dezavantajat. Nu este nimic în acest proiect de hotărâre care să afecteze anul 

bugetar 2023. Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.247 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.258 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”. Este unul dintre destul 

de numeroasele proiecte care l-am depus pe Planul Național de Reziliență și pentru care am 

primit o clarificare. Comisia pentru buget, aviz favorabil. Comisia de mediu. 

Dumitru Gavrilă   - 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.: 

- E o corectură tehnică care a generat după aceea și alte modificări inclusiv una legată de 

bugetul proiectului. Dacă sunt comentarii vă rog, din partea dvs.? Supun aprobării proiectul. 
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- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.248 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să sperăm că proiectul va fi finanțat. Este, dacă nu greșesc, cel mai mare ca valoare din lista 

proiectelor depuse. Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.259 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”. Comisia de buget, aviz favorabil. Comisia de mediu. 

Dumitru Gavrilă   - 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.: 

- Același tip de clarificare, un răspuns care sperăm să fie mulțumitor pentru evaluatori. 

Intervenții din partea dvs., vă rog? Supunem aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.249 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.260 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. Comisia de buget-finanțe, aviz favorabil. Comisia pentru 

investiții. 

Cătălin Ionuț Ionescu- 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.: 

- Sunt elemente de bucătărie bugetar-financiară. Sunt convins că ați citit proiectul de hotârâre 

și ați văzut nu e nimic foarte consistent. O serie de corecții și de proiecte aprobate cu care 

sunt convins că v-am obișnuit aproape la fiecare ședință. Comentarii 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.250 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În sfârșit punctul 12: Proiect de hotărâre nr.264. Similar celui anterior: rectificarea 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și 

cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 

2022. Comisia de buget, aviz favorabil. Comisia pentru investiții. 

Cătălin Ionuț Ionescu- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții din partea dvs. ? Supun aprobării și acest proiect, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.251 

 

 



10 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cu aceasta am epuizat ordinea de zi. Chiar dacă conform Codului administrativ bănuiesc că 

ordinea de zi nu mai conține și punctul diverse, dacă considerați că există vreun subiect pe 

care să-l dezbatem, să-l dezvoltăm în această formulă, vă stăm la dispoziție cu toții. Dacă nu, 

mulțumim mult de tot pentru participare, contăm pe sprijinul dvs.ca de fiecare dată. Ne 

întâlnim pe 27 la ședința ordinară a lunii octombrie. Mulțumesc mult, o zi frumoasă! 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                           Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 17 octombrie 2022 


