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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2022 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 27 octombrie 2022, 

ora 1100, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.391 din 26 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 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 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Absent 

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 online 

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

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

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

- Dl Danciu Ciprian   – consilier vicepreședinte C.J.G.; 

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

exprimării votului. 

 

XXXXXXXXXXX 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Așadar, bună ziua stimați colegi! Ne cerem scuze pentru ritmul alert și situația 

aceasta inedită apărută, organizarea unei foarte rapide ședințe de consiliu județean. Sunt 

foarte multe proiecte de depus în perioada următoare, foarte multe activități pentru care este 

nevoie de informarea și acordul dvs. Așadar, probabil la începutul lunii noiembrie o să mai 

avem ocazia să mai discutăm o serie de alte proiecte foarte importante într-o ședință de 

consiliu județean, o ședință ordinară la data respectivă, sper. Mai avem de depus niște 

proiecte pe PNRR și s-ar putea să mai avem încă o extraordinară, dar contăm pe 

disponibilitatea și înțelegerea dvs. ca de fiecare dată. Vă mulțumesc și acum, o să vă 

mulțumesc și când va mai fi nevoie. Revenim la ziua de astăzi, vă propunem parcurgerea 

unei ședințe extraordinare cu trei proiecte de hotărâre doar, dintre care două trebuiau 

neapărat aprobate în această săptămână. Așadar, aveți la mapă sau ați parcurs proiectul 

ordinii de zi.  

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

 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 octombrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

- Proiect de hotărâre nr.249 din 06 octombrie 2022 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.19509 din 06 

octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19516 din 06 octombrie 2022 al 

Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.256 din 11 octombrie 2022 privind aprobarea execuției bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul III 2022, referatul de 

aprobare nr.19893 din 11 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19900 

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 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent 



3 

 

 

- Proiect de hotărâre nr.278 din 25 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”, cu 

modificările ulterioare, referatul de aprobare nr.20830 din 25 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20834 din 25 octombrie 2022 al Direcţiei Achizitii 

publice și investitii și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Dna secretar, elementele de referință ale începutului. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Sunt prezenți 29 de membrii ai consiliului județean. Deci condiția cu privire la cvorumul este 

îndeplinită. Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 17 

octombrie 2022. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Primul proiect de hotărâre se referă la încheierea unui acord de comodat între 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență 

„Vlașca” al județului Giurgiu. Este vorba despre un proiect câștigat în baza căruia avem de 

predat câteva bunuri Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Sunt partenerii noștri pentru 

tot ce înseamnă achiziționarea de echipamente pentru activitatea dlor specifică. Aveți în 

anexă bunurile și echipamentele pe care le transferăm. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? 

Comisia juridică, vă rog? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă nu, supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.252 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3:Proiect de hotărâre nr.256 privind aprobarea execuției bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul III 2022.Comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Execuția aceasta intermediară suscită interes pentru specialiști. Pentru mine și cei implicați 

direct în gestionarea resurselor financiare contează doar părțile, elementele esențiale. 

Folosesc acest moment ca să îmi reafirm îngrijorarea pentru finanțarea cheltuielilor salariale 

ale DGASPC la nivelul elaborării, în momentul în care s-a elaborat bugetul pe anul 2022 am 

informat, am prezentat toate datele relevante datorită cărora nu am putut acoperi integral 

fondul de salarii. Avem ultimele două luni din an încă descoperite. S-a tot discutat la nivelul 

guvernului despre această situație care înțeleg că este cvasigeneralizată. Așteptăm soluții, am 

informat încă o dată și Instituția Prefectului, împreună vom face demersuri și prin intermediul 

parlamentarilor și sperăm să apară soluțiile în mare parte promise. Până atunci revenind, 

această execuție repet, este interpretabilă doar pentru specialiști. Există foarte multe elemente 

încă în mișcare, dacă pot să folosesc acest termen. Proiecte a căror valoare s-a schimbat, 

proiecte care au întârzieri și care au o perioadă de stopare din diferite motive de natură 

tehnică cele mai multe sau pur și simplu birocratică. Cine dorește să studieze și să comenteze 

are tot dreptul, eu doar mă rezum la rolul de a vă prezenta acest proiect de hotărâre și a vi-l 
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supune aprobării, dar dacă sunt intervenții, vă rog. Le ascultăm. Supun aprobării proiectul, 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.253 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în sfârșit punctul 4: Proiect de hotărâre nr.278 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 din proiectele depuse pe PNRR pentru eficientizare energetică a clădirii, cel mai mare ca 

valoare și care a avut nevoie de una sau două corecturi, în urma unor solicitări de clarificări 

de la cei care evaluează proiectul. Aceasta este ultima modificare pe care o facem și avem 

serioase motive să credem că va fi finanțat inclusiv acest proiect.Comisia juridică, vă rog? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- 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.254 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă tot ne-am întâlnit și am beneficiat de bunăvoința dvs., dacă sunt alte subiecte pe care le 

putem discuta în această formulă? Sâmbătă avem un concurs de biciclete pentru giurgiuveni. 

Repet, nu e nici pe departe vreo preocupare subiectivă a mea. Ați văzut probabil în presă că 

există de la nivelul Uniunii Europene, la nivelul guvernului, la nivelul conducerii tuturor 

județelor din România această preocupare de a încuraja sportul cu pedale. Sunt multe 

argumente, nici măcar nu are rost să le reiau, le știe orice iubitor de mișcare în aer liber. Am 

dorit un concus pentru giurgiuveni și pentru cei care sunt tentați și vor să încerce. Nu va fi 

forma ideală acum. Am plecat de la un parcurs prin acea zonă adiacentă Dunării unde dorim 

să înființăm împreună cu colegii de la primărie o pădure parc. Din rațiuni generate de toți 

factorii implicați am ajuns la un traseu în oraș. Am mai tăiat din el ca în fabula cu coada 

vulpii, am ajuns la un traseu care din punctul meu de vedere este modest, dar întrunește 

condițiile pentru un concurs de succes. Am doar regretul că în ciuda unei promovări pe care 

au realizat-o colegii mei, poate nu foarte inspirate, avem un număr de participanți subestimat 

ne dorisem aproape 300, avem undeva aproape de 100. Înscrierile încă pot continua până 

mâine. Dacă mai știți copii adulți care doresc să participe, avem și premii, punem la 

dispoziție toate materialele necesare pentru protejare și avem concursul tuturor instituțiiilor 

care ne ajută să parcurgem acest eveniment fără incidente. Va fi iarăși unul dintre 

concursurile și evenimentele pe care dorim să le permanetizăm în anii următori. Cine nu se 

hotărăște pentru acum sunt convins că îl putem aștepta la fel de bine și în anii următori. 

Doriți să dăm alte detalii? Dacă nu, vă așteptăm la concurs. După cum mă uit eu așa la 

profilul dvs.toți aveți calități de foarte buni cicliști. Bine. Mulțumesc mult pentru participare. 

Mulțumim pentru implicare și vă așteptăm la următoarea ședință a consiliului județean. O zi 

bună!    

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                           Aurelia Brebenel 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 27 octombrie 2022 


