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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 06 NOIEMBRIE 2020 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 06 noiembrie 2020, ora 1100, 

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

prin Dispoziţia nr.246 din 02 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. 

 

 Participații la lucrările ședinței: 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Beianu Dumitru PNL prezent 

2.  Meclea Alina PNL prezent 

3.  Corbea Cătălin-Virgil PNL prezent 

4.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

5.  Enache Ionuț-Cristian PNL prezent 

6.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent 

8.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL prezent 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

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.  Popescu Alexandru-George PNL prezent 

19.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

20.  Corozel Lucian PSD prezent 

21.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

22.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

23.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

24.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

25.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

26.  Crăciun Flory-Orlando PSD prezent 

27.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 
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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 ordinare din data de 29 octombrie 2020 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu - secretar general al judeţului 

 

2. Referatul de aprobare nr.14107 din 30 octombrie 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.14108 din 30 

octombrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.122 din 30 octombrie 

2020 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a 

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

proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe nerambursabile 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 

 

3. Referatul de aprobare nr.14105 din 30 octombrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afacer, raportul de specialitate 

nr.14106 din 30 octombrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.119 din 

30 octombrie 2020 privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2020 

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

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

4. Referatul de aprobare nr.10806 din 19 august 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru educație, 

cultură, tineret și sport, avizul Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență,  

Raportul de specialitate nr.10807 din 19 august 2020 al Direcției economice şi Proiect de 

hotărâre nr.114 din 30 octombrie 2020 pentru completarea Anexei nr.8 la Hotarârea 

Consiliului Judeţean Giurgiu nr.167 din 16 decembrie 2019, privind stabilirea taxelor care 

vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituţiile publice subordonate  acestuia 

pentru anul fiscal 2020 

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

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

       dl. Cristian-Silviu Anculescu    - preşedinte comisie 

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

5. Referatul de aprobare Referatul de aprobare nr.13895 din 27 octombrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.13896 

din 27 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre 

28.  Bălan Cristina PSD prezent 

29.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

30.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

31.  Cristescu Dan PSD prezent 
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nr.115 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea revocării Hotărârii nr.104 din 22 septembrie 

2020 și a Hotărârii nr.105 din 22 septembrie 2020  
Prezintă: dl.Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dl. Cristian-Silviu Anculescu    - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

6. Referatul de aprobare Referatul de aprobare nr.13893 din 27 octombrie 2020 al preşedintelui, 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.13894 

din 27 octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre 

nr.116 din 30 octombrie 2020 privind aprobarea modificării arondării activității Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Vale  
Prezintă: dl.Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dl. Cristian-Silviu Anculescu    - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

7. Referatul de aprobare nr.14060 din 29 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14061 din 29 

octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.117 din 

30 octombrie 2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de către 

Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu  

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

       dl. Cristian-Silviu Anculescu    - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

 

8. Referatul de aprobare nr.14109 din 30 octombrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.14110 din 30 

octombrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.118 din 

30 octombrie 2020 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare  
Prezintă: dl.Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dl. Cristian-Silviu Anculescu    - preşedinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

9. Referatul de aprobare nr.14088 din 29 octombrie 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.14089 din 29 octombrie 2020 al Direcţiei 

logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.120 din 30 

octombrie 2020 privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, aflat pe raza 

comunei Joița, din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din proprietatea publică a 

Județului Giurgiu în proprietatea publică a Statului Român și în administrarea Companiei 

Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A. 

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.14080 din 29 octombrie 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.14081 din 29 octombrie 2020 al Direcţiei 

logistică, managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.121 din 30 
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octombrie 2020 privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul 

proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – ISR ” 

(Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod identificare 

15.3.1.023, cod e- Ms ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de Urgență ”Vlașca” al 

județului 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 

 

Se solicită suplimentarea ordinei de zi cu următoarele proiecte : 

- Referatul de aprobare nr.14329 din 03 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială, Raportul de specialitate nr.14330 din 3 noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și 

administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.123/04.11.2020 privind aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al Comisiei de evaluare a persoanelor cu 

handicap pentru adulţi 

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

       dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

       d.Radu-Silviu Deliu   - președinte comisie 

       dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

- Referatul de aprobare nr.14397 din 4 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, Raportul de specialitate nr.14398 din 4 

noiembrie 2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții şi Proiect de hotărâre 

nr.124/04.11.2020 pentru modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” 

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

       dna.Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

       dl. Alexandru-George Popescu   - preşedinte comisie 

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

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

 

XXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 29 octombrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 

 Documentul a fost aprobat în unanimitate de voturi (31 de voturi).  
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2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții și aprobarea bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2020, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură.  

Dl.președinte Beianu, propune la acest proiect, următorul amendament:  

- ”Având în vedere restanțele înregistrate la plata drepturilor salariale cuvenite angajaților 

Direcției Generale de Asistență și Protecția Copilului Giurgiu pentru luna septembrie și care ar fi 

trebuit achitate în luna octombrie, propunem modificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituției cu suma de 2.600 mii lei în vederea acordării salariilor nete aferente acestei luni, după 

cum urmează : 

- cap. 68.02.04 – Asistență acordată persoanelor în vârstă  -      +   282 mii lei 

- cap. 68.02.05.02 – Asistență socială în caz de invaliditate  -   +    930 mii lei 

- cap. 68.02.06 – Asistență socială pentru familie și copii  -      + 1.388 mii lei”. 

- În urma centralizării voturilor, amendamentul formulat mai sus a fost adoptat cu un număr de 

30 voturi ”pentru”.  

Domnul Lucian Corozel: propune următorul amendament: ”la acest proiect de hotărâre nu 

suntem de acord cu diminuarea sumelor aferente lucrărilor: 

 - Amenajare intersecție între DJ 412 și DJ 401 în comuna  Varasti – 268 mii lei; 

- Șanțuri betonate DJ 401 comuna Vărăști, 2.000 ml. – 425 mii lei, deoarece, și vreau să 

subliniez necesitatea și urgența acestor lucrări, personal am vizitat de mai multe ori cele două 

amplasamente, atât în timpul cât și la recepția lucrărilor pe DJ 412, unde cantitatea de apă 

pluvială colectată de pe drumurile laterale acestui drum sunt foarte ridicate, astfel ajungându-se 

la soluția de a mări adâncimea sanțurilor spre intersecție mergând până la o adancime de 

aproximativ 1,5 m. pentru asigurarea unei scurgeri optime este necesară înființarea unui spațiu 

colector adecvat, de un tub de traversare sub DJ 401 și de asigurarea a cel puțin 100 m de sanț 

betonat în continuarea subtraversării. Pe lângă aceste lucruri, mai este nevoie și de montarea unei 

“mâini curente “ pe podețul care face trecerea peste sanț, mai ales că  peste acel podeț trec elevii 

în drum spre școală. 

 Despre lucrarea cu sanțurile betonate, vreau să vă spun că am trecut prin acea zonă chiar 

în timpul unei ploi și vă spun că șanțurile sunt colmatate, iar toată apa colectată de pe lungimea 

întregului tronson de drum era în curțile oamenilor. 

 Referitor la suplimentarea sumelor de bani pentru asigurarea deszăpezirii, suntem de 

acord cu o astfel de suplimentare, pentru că, deși prognoza pe noiembrie și decembrie arată 

favorabil, stim cu toții că există pericolul depunerii de polei pe timp de noapte, în nopțile cu 

temperaturi negative și mai ales la poduri și în zonele împădurite, lucru care trebuie combătut, 

dar propunerea noastră este de a asigura suma necesară din aceeași sursa de finanțare din care ați 

asigurat și sumele necesare acoperii datoriei constructorului pentru reabilitarea DJ 603. 

 Mai propun suplimentarea bugetului de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 

2020 cu sumele necesare acoperirii cheltuielilor necesare plății salariilor angajaților DGASPC 

Giurgiu pentru luna octombrie 2020, având în vedere că mai sunt doar cateva zile până la plata 

salariilor, din aceeași sursa din care asigurați plata salariilor și pe luna septembrie”.  

La amendamentul dlui Corozel, conducerea vine cu următoarele precizări: ”am hotărât 

sistarea deoarece am considerat că lucrările efectuate sunt de slabă calitate și că soluția tehnică 

nu este cea mai adecvată obiectivului în lucru. Referitor la salariile DGASPC dacă dvs. 

cunoașteți o sursă actuală de venit pentru plata acestor salarii, vă rugăm să ne-o indicați și nouă. 

Altfel, salariile vor fi plătite după rectificarea bugetară care va avea loc săptămâna viitoare”. 

Supus la vot,  amendamentul dlui Corozel nu a întrunit numărul de voturi necesare pentru 

a putea fi adoptat (12 voturi ”pentru” și 18 voturi ”împotrivă”). 
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Proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul formulat de dl.președinte, a fost 

adoptat cu un număr de 19 voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.112. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție pe trimestrul III 2020 a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri. 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 31 de voturi 

”pentru”, devenind hotărârea nr.113. 

 

4. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.8 la Hotarârea Consiliului Judeţean 

Giurgiu nr.167 din 16 decembrie 2019, privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de 

Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituţiile publice subordonate  acestuia pentru anul 

fiscal 2020, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și a 

Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență. 
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 31 de voturi 

”pentru”, devenind hotărârea nr.114. 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea revocării Hotărârii nr.104 din 22 septembrie 2020 

și a Hotărârii nr.105 din 22 septembrie 2020, a primit aviz favorabil din partea Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență. 
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 31 de voturi 

”pentru”, devenind hotărârea nr.115. 
  

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării arondării activității Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Vale, a primit aviz favorabil din partea 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.  

Dl. Lazăr Cosmin Daniel formulează următorul amendament:” Având în vedere 

proximitatea comunelor Joița, Cosoba, Săbăreni de comuna Bolintin-Deal, propun arondarea 

activității de evidența a populatiei din aceste comune la Serviciul Public Comunitar Local de 

Evidență a Persoanelor Bolintin Deal. Prin acest lucru s-ar degreva din sarcinile Serviciului 

Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin-Vale, unde sunt arondate în 

prezent, s-ar reduce din aglomerația creată în orasul Bolintin Vale, fiind totodată în 

beneficiul cetățenilor din comunele menționate, distanța fiind mai mică comparativ cu cea 

pentru a ajunge în Bolintin Vale”.  

La amendamentul dlui Lazăr, conducerea vine cu următoarele precizări: ”În acest moment, 

amendamentul nu poate fi introdus deoarece nu îndeplinește condițiile prevăzute de lege. 

Astfel, arondarea activității de evidență a persoanelor ale comunelor Joița, Cosoba și 

Săbăreni la Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Bolintin Deal se 

poate aproba doar după parcurgerea procedurilor legale: aprobarea prin hotărâri de consiliu 

local a modificării arondării și obținerea avizelor conforme de la Direcția pentru Evidența 

Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date. În susținerea celor de mai sus vom transmite 

amendamentul atât către consiliile locale indicate de dumneavoastră cât și Direcției Județene 

de Evidența Persoanelor Giurgiu”.  

Supus la vot, amendamentul formulat mai sus, nu a întrunit numărul de voturi necesare 

pentru a putea fi adoptat (12 voturi ”pentru” și 18 voturi ”împotrivă”). 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 19 de voturi 

”pentru”, devenind hotărârea nr.116. 

 

7. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare de 

către Centrul Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu,  a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.  
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Dl. Emil Vucă formulează ca amendament, pentru proiectele 117 și 118, precizarea sumei 

pentru achizițiile de servicii juridice. 

La acest amendament, conducerea vine cu următoarele precizări: ”La acest moment nu vă putem 

indica o sumă precisă pentru achizițiile din PH 117 și 118.Vă informăm că sumele maxime care 

pot fi acordate pentru acest fel de servicii sunt prevăzute de Legea nr.98/2016 și HG 

nr.395/2016. În concret, aceste sume vor fi stabilite după parcurgerea etapelor prevăzute de 

actele normative indicate”.  

Dna Stoianovici Crina Alexandra propune și dânsa următorul amendament: ”Achiziția de 

asistență juridică este necesară având în vedere faptul că postul de consilier județean nu este 

ocupat, dar se impune precizare cuantumului onorariului raportat la complexitatea sxazat cauzei: 

dosarele menționate au fost suspendate până la soluționarea definitiva a dosarului 

1463/122/2018, în cadrul căruia cererea salariaților a fost respinsa”.  

Răspunsul formulat la acest amendament este următorul: ”La acest moment nu vă putem indica o 

sumă precisă pentru achizițiile din PH 117.Vă informăm că sumele maxime care pot fi acordate 

pentru acest fel de servicii sunt prevăzute de Legea nr.98/2016 și HG nr.395/2016.În concret, 

aceste sume vor fi stabilite după parcurgerea etapelor prevăzute de actele normative indicate”. 

Supuse la vot, amendamentele formulate mai sus, nu au întrunit numărul de voturi necesare 

pentru a putea fi adoptate ( 12 voturi ”pentru” și 18 voturi ”împotrivă”). 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 19  

voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.117. 
 

8. Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

Doamna Stoianovici Crina Alexandra formulează următorul amendament: ”Asistența juridică 

nu este necesară raportat la numărul de consilieri juridici din cadrul compartimentului, dar și la 

faptul că dosarul nr.1776/122/2019 a fost repus pe rol doar pentru efectuarea unei expertize 

contabile”. 

Răspunsul formulat la acest amendament este: ”că puteți vota împotrivă dacă considerați că PH-ul 

nr.118 nu este oportun”. 

Supus la vot amendamentul formulat mai sus, nu a întrunit numărul de voturi necesare 

pentru a putea fi adoptat (12 voturi ”pentru” și 18 voturi ”împotrivă”). 
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 19  

voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.118. 

 

9. Proiect de hotărâre privind transmiterea unui tronson din drumul județean DJ 601A, 

aflat pe raza comunei Joița, din administrarea Consiliului Județean Giurgiu și din 

proprietatea  publică a Județului Giurgiu în  proprietatea  publică a Statului Român și  în 

administrarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere – S.A.a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri, Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și a 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

Domnul Lucian Corozel propune următorul amendament: ”Preluarea întregului tronson de 

drum județean( cat. a III-a) de către Ministerul Transporturilor, nu doar 53 ml. cât este în trecut 

în proiectul de hotărâre, deoarece valorile de trafic pe acea zona sunt foarte ridicate. Reamintesc 

că în zona respectivă își desfășoară activitatea unele din cele mai mari societăți de logistică din 

România și nu numai, ceea ce indica un trafic foarte mare al mașinilor de tonaj, iar drumul 

județean DJ 601 A, care este în administrarea Consiliului Județean Giurgiu, cu siguranță nu va 

rezista. Propun să nu ne grabim cu aprobarea acestui proiect de hotărâre, să avem discuții cu cei 

de la Ministerul Transporturilor pentru preluarea unui tronson mai mare, după care să îl 

aprobăm”.  

Răspunsul formulat este că: ”nu putem da ministerului mai mult decât a solicitat acesta”. 

Supus la vot, amendamentul formulat mai sus, nu a întrunit numărul de voturi necesare 

pentru a putea fi adoptat (12 voturi ”pentru” și 18 voturi ”împotrivă)”. 
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În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 19  

voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.119. 

 

10. Proiect de hotărâre privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate 

în cadrul proiectului ”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse – 

ISR ” (Investments for a safe region: Giurgiu County and Rousse District – ISR)”, cod 

identificare 15.3.1.023, cod e- Ms ROBG 135 către Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență ”Vlașca” al județului Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri  Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și a Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență. 

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 31 de 

voturi ”pentru”, devenind  hotărârea nr.120. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Comisiei de evaluare a persoanelor cu handicap pentru adulţi, a primit aviz favorabil din 

partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență și a Comisiei pentru sănătate 

și protecție socială, 

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 31 de 

voturi ”pentru”, devenind  hotărârea nr.121. 
 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.4 din Hotărârea nr.73 din 29 iulie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai 

obiectivului de investiții “Reabilitare, extindere și dotare Corp Spital Nou C1+C2” – 

Spitalul Județean de Urgență Giurgiu” a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 31 de 

voturi ”pentru”, devenind  hotărârea nr.122. 
 

 
 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                         SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                          Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 06 noiembrie 2020  

 


