ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 20 NOIEMBRIE 2020
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 20 noiembrie 2020, ora 1000, în
şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.272 din 16 noiembrie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.
Lucrările şedinţei se desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29
octombrie 2020 adoptată de consiliul județean.
Au răspuns următorii consilieri judeţeni: Meclea Alina, Corbea Cătălin - Virgil, Ionescu
Cătălin - Ionuț, Enache Ionuț - Cristian, Anculescu Silviu - Cristian, Danciu Dana - Andreea,
Gavrilă Dumitru, Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan, Georgescu Mihai - Cătălin, Enache Nicolae,
Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Tudor Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin,
Popescu Alexandru - George, Mihalcea Elisabeta, Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil
- Gabriel , Stoianovici Crina - Alexandra, Lazăr Daniel - Cosmin , Răgălie Cristian - Mihai, Crăciun
Flory - Ordando, Ionescu Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion
Cosmin - Niculae și Cristescu Dan.
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, au fost transmise
consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au
avut la dispoziție timp pentru adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii.
ORDINEA DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 noiembrie 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu
- secretar general al judeţului
2. Referatul de aprobare nr.14902 din 11 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură, raportul de specialitate nr.14903 din 11 noiembrie 2020
al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.125 din 13 noiembrie 2020 privind
rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de
venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții
pe anul 2020
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
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3. Referatul de aprobare nr.14915 din 11 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri
și agricultură, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență, Raportul de
specialitate nr.14916 din 11 noiembrie 2020 al Compartimentului programe şi proiecte europene
și Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică şi Proiect de hotărâre nr.126 din
13 noiembrie 2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Administraţia Fondului
pentru Mediu, în vederea realizării proiectului “Extindere si consolidare SMIDS, județul
Giurgiu”
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dl. Cristian Grătianu
- administrator public
4. Referatul de aprobare nr.14929 din 11 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, Raportul de specialitate nr.14930 din 11
noiembrie 2020 al Direcției urbanism și amenajarea teritoriului - Serviciul urbanism și
amenajarea teritoriului şi Proiect de hotărâre nr.127 din 13 noiembrie 2020 privind
stabilirea componenței Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism și aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și
Urbanism
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Daniel Popescu
- șef serviciu
5. Referatul de aprobare nr.14861 din 11 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri
și agricultură, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență, Raportul de
specialitate nr.14862 din 11 noiembrie 2020 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și
patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.128 din 13 noiembrie 2020 privind exploatarea și
repartizarea masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 505
(zona Chiriacu – Valea Bujorului) și DJ 411 ( zona Iepurești)
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
6. Referatul de aprobare nr.14904 din 11 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi
situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14905 din 11 noiembrie 2020 al Direcţiei
logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.129 din 13
noiembrie 2020 privind aprobarea instituirii de restricții totale temporare de circulație pe unele
sectoare de drumuri județene în perioada de iarnă, respectiv 01 decembrie 2020 – 28 februarie
2021
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
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7. Referatul de aprobare nr.14899 din 11 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru sănătate și
protecție socială, raportul de specialitate nr.14900 din 11 noiembrie 2020 al Direcției
economice şi Proiect de hotărâre nr.130 din 13 noiembrie 2020 privind acordarea unor
sprijine finaciare
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Radu-Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
8. Referatul de aprobare nr.15024 din 13 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei pentru
sănătate și protecție socială, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență,
Raportul de specialitate nr.15025 din 13 noiembrie 2020 al Direcţiei logistică, managementul
spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.131 din 13 noiembrie 2020 privind numirea
reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Spitalului
Județean de Urgență Giurgiu
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Radu-Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
9. Referatul de aprobare nr.15056 din data de 13 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi
situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15057 din 13 noiembrie 2020 al Direcţiei
logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.132 din 13
noiembrie 2020 privind închirierea unui spațiu în suprafață de circa 50 mp, situat în oraș
Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, în scopul înființării unui birou al Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Daniela Burcea
- director executiv
10. Referatul de aprobare nr.15078 din data de 13 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei
juridice, ordine publică şi situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15079 din 13
noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.133 din
13 noiembrie 2020 privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Judetean Giurgiu ca
membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
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11. Referatul de aprobare nr.15146 din 16 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei
juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15147 din 16
noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.134 din
16 noiembrie 2020 privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu,
Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu
și Municipiul Giurgiu
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl.Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Daniela Cioacă
- director executiv
Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu următoarele :
1. Referatul de aprobare nr.15327 din 18 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei de
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru
investiții, urbanism și infrastructură și Raportul de specialitate nr.15328 din 18 noiembrie
2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții şi Proiect de hotărâre nr.135 din 18
noiembrie 2020 privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile Străzii Republicii cu DJ
601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraș Bolintin-Vale”
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dna. Lidia Pană
- director executiv
2. Referatul de aprobare nr.15329 din 18 noiembrie 2020 al preşedintelui, 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, Raportul de specialitate nr.15330 din 18 noiembrie 2020 al Direcţiei achiziții publice
și investiții şi Proiect de hotărâre nr.136 din 18 noiembrie 2020 pentru aprobarea
modificării Art.3 din Hotărârea nr.22 din 19 martie 2018 privind aprobarea asocierii dintre
județul Giurgiu și Orașul Bolintin Vale in vederea realizării obiectivului de investiții
„Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile Străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și
străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraș Bolintin-Vale”
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl.Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
dna. Lidia Pană
- director executiv
3. Referatul de aprobare nr.15436 din 19 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget,
finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de afaceri, Comisia pentru educaţie, cultură,
tineret şi sport, Raportul de specialitate nr.15437 din 19 noiembrie 2020 al Compartimentului
Programe și Proiecte Europene şi Proiect de hotărâre nr.137 din 19 noiembrie 2020 privind
aprobarea proiectului “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de elevii din judeţul Giurgiu”,
cod SMIS 146239, depus spre finanțare în cadrul Programului Operaţional Competitivitate şi
a cheltuielilor legate de proiect
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dna. Lidia Pană
- director executiv
4

Ordinea de zi și suplimentarea au fost aprobate în unanimitate (31 de voturi).

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 06 noiembrie 2020 a
Consiliului Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat în unanimitate de voturi (31 de voturi).

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al
Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau
parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020.
Dl.președinte Dumitru Beianu, propune la acest proiect, următorul amendament:
”Având în vedere regularizările efectuate între Consiliul Județean Giurgiu și operatorul
economic care a executat lucrările la obiectivul de investiții „Pod pe DJ 601 peste râul Neajlov, km
29 + 855, la Crevedia Mare”, a fost încasată de la acesta suma de 11.946,66 lei care va fi returnată
bugetului de stat în aceleași condiții explicate în Raportul de Specialitate la prezentul proiect de
hotărâre.
Astfel se suplimentează capitolul 84.02 – Transporturi, art. 55.01.18 - Alte transferuri
curente interne, cu suma de 12 mii lei.”
Proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul mai sus menționat au fost adoptate cu un număr
de 31 de voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.123.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Administraţia Fondului
pentru Mediu, în vederea realizării proiectului “Extindere și consolidare SMIDS, județul
Giurgiu”.
Și la acest proiect, dl.președinte Beianu, propune următorul amendament:”În urma ședinței
desfășurată în data de 18.11.2020 dintre reprezentanții Consiliului Județean Giurgiu și
Administrația Fondului pentru Mediu se impune modificarea denumirii proiectului din
“Extindere și consolidare SMIDS, jud. Giurgiu” în “Extindere SMIDS, jud. Giurgiu”.
Totodată, se va modifica și Acordul de Parteneriat prevăzut în anexă în sensul eliminării
următoarelor obiective ale proiectului: Construirea a 2 stații de transfer – zonele de colectare 3 și 4;
Construire noi centre de aport voluntar (colectare DEEE-uri); Modernizarea stației de sortare din
cadrul CMID Frătești și a sumelor aferente obiectivelor eliminate.”
Proiectul de hotărâre și amendamentul de mai sus au fost adoptate cu un număr de 31 de voturi
”pentru”, devenind hotărârea nr.124
4. Proiect de hotărâre nr.127 din 13 noiembrie 2020 privind stabilirea componenței Comisiei
Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism și aprobarea Regulamentului de organizare
și funcționare al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.125
5. Proiect de hotărâre privind exploatarea și repartizarea masei lemnoase obținute din tăierea
arborilor limitrofi Drumurilor Județene DJ 505 (zona Chiriacu – Valea Bujorului) și DJ 411
( zona Iepurești).
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.126
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții totale temporare de circulație
pe unele sectoare de drumuri județene în perioada de iarnă, respectiv 01 decembrie 2020 –
28 februarie 2021.
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru” , devine hotărârea nr.127.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine finaciare.
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.128.
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8. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu.
Adoptat cu majoritate de voturi, devine hotărârea nr.129.
9. Proiect de hotărâre privind închirierea unui spațiu în suprafață de circa 50 mp, situat în oraș
Bolintin Vale, judeţul Giurgiu, în scopul înființării unui birou al Consiliului Județean
Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 19 voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotrivă” și o abținere, devine
hotărârea nr.130.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor din cadrulConsiliului Județean Giurgiu
ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu.
Adoptat cu majoritate de voturi, devine hotărârea nr.131.
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu,
Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic
Giurgiu și Municipiul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 19 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă”, devine hotărârea nr.132
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării indicatorilor tehnico-economici pentru
obiectivul de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile Străzii Republicii cu DJ
601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraș Bolintin-Vale”
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.133.
13. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării Art.3 din Hotărârea nr.22 din 19 martie
2018 privind aprobarea asocierii dintre județul Giurgiu și Orașul Bolintin Vale in vederea
realizării obiectivului de investiții „Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile Străzii
Republicii cu DJ 601 la km 14+488 și străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727,
Oraș Bolintin-Vale”
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.134.
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Dotări IT pentru şcoli mai aproape de
elevii din judeţul Giurgiu”, cod SMIS 146239, depus spre finanțare în cadrul Programului
Operaţional Competitivitate şi a cheltuielilor legate de proiect.
Adoptat cu un număr de 31 de voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.135.

PREŞEDINTE,

Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Nina Carmen Crișu

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 20 noiembrie 2020
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