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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 03 DECEMBRIE 2020 

 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 03 decembrie 2020, ora 1400, în 

şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.293 din 27 noiembrie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(1) 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, 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. 

 Absent: dl.Enache Ionuț – Cristian. 

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 20 noiembrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

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

 

2. Referatul de aprobare nr.15989 din 27 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15990 din 27 

noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.138 din 

27 noiembrie 2020 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine 

Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia 

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

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

           dna. Daniela Cioacă    - director executiv 
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3. Referatul de aprobare nr.15987 din 27 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15988 din 27 

noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.139 din 

27 noiembrie 2020 privind aprobarea intenției de preluare a unui pachet de acțiuni emise de 

Operatorul Regional ”Apa Service” S.A. Giurgiu 

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

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

           dna. Daniela Cioacă    - director executiv 

 

4. Referatul de aprobare nr.15991 din 27 noiembrie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență, Raportul de specialitate nr.15992 din 27 

noiembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.140 din 

27 noiembrie 2020 privind încetarea aplicabilității Hotărârilor nr.134 din 18 noiembrie 2016, 

nr.101 din 29 august 2018 și nr.102 din 29 august 2018 

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

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

           dna. Daniela Cioacă    - director executiv 

 

5. Referatul de aprobare nr.15998 din 27 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, raportul de specialitate nr.15999 din 

27 noiembrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.141 din 27 noiembrie 

2020 privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru activităţi 

independente pentru anul 2021 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice 

Giurgiu 

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

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

6. Referatul de aprobare nr.15994 din 27 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, raportul de specialitate nr.15995 din 

27 noiembrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.142 din 27 noiembrie 

2020 privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru recolta 2021 

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

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

7. Referatul de aprobare nr.15996 din 27 noiembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, raportul de specialitate nr.15997 din 

27 noiembrie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.143 din 27 noiembrie 

2020 privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021 

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

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 
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SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI CU URMĂTOARELE : 

 

 

1. Referatul de aprobare nr.16028 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

urbanism și infrastructură şi Raportul de specialitate nr.16029 din 2 decembrie 2020 al 

Direcţiei achiziții publice și investiții şi Proiect de hotărâre nr.144 din 02 decembrie 2020 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

„Reabilitare, modernizare, extindere și dotare  Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție  

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.16066 din 02 decembrie 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.16067 din 02 decembrie 2020 al Compartimentul dezvoltare 

regională şi Proiect de hotărâre nr.145 din 02 decembrie 2020 privind solicitarea transmiterii 

unor terenuri situate în Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, din domeniul public al 

Municipiului Giurgiu şi administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în domeniul 

public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu  

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. Elena Dumitrașcu    - conducător comp. 

 

3. Referatul de aprobare nr.16093 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură şi Raportul de specialitate nr.16094 din 2 decembrie 

2020 al Direcţiei economice şi Proiect de hotărâre nr.146 din 02 decembrie 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 

 

4. Referatul de aprobare nr.16095 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

protecție socială şi Raportul de specialitate nr.16096 din 2 decembrie 2020 al Direcţiei 

economice şi Proiect de hotărâre nr.147 din 02 decembrie 2020 privind alocarea sumei de 

130.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor 

care vor avea loc la nivelul Consiliului Județean Giurgiu în anul 2020  
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Prezintă: dl.Dumitru Beianu     - preşedinte C.J.G 

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

            dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

5. Referatul de aprobare nr.16097 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

protecție socială şi Raportul de specialitate nr.16098 din 2 decembrie 2020 al Direcţiei 

economice şi Proiect de hotărâre nr.148 din 02 decembrie 2020 privind acordarea unor 

sprijine financiare  

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

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

            dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

 

6. Referatul de aprobare nr.16108 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

urbanism și infrastructură şi Raportul de specialitate nr.16109 din 2 decembrie 2020 al Direcţiei 

achiziții publice și investiții şi Proiect de hotărâre nr.149 din 02 decembrie 2020 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „O ALTFEL DE 

VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” – 2 locuințe protejate și un Centru de zi 

în comuna Malu, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate  

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

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

            dna. Lidia Pană     - director executiv 

 

7. Referatul de aprobare nr.16110 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

urbanism și infrastructură şi Raportul de specialitate nr.16111 din 2 decembrie 2020 al Direcţiei 

achiziții publice și investiții şi Proiect de hotărâre nr.150 din 02 decembrie 2020 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „UN PAS ÎNAINTE” 

– 3 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Hotarele, județul Giurgiu, în faza Studiu de 

fezabilitate  

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

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

            dna. Lidia Pană     - director executiv 

 

8. Referatul de aprobare nr.16112 din 2 decembrie 2020 al președintelui, avizul Comisiei buget, 

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

urbanism și infrastructură şi Raportul de specialitate nr.16113 din 2 decembrie 2020 al Direcţiei 

achiziții publice și investiții şi Proiect de hotărâre nr.151 din 02 decembrie 2020 privind 

aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții „SPERANȚĂ 

PENTRU VIITOR” – 4 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Izvoarele, județul 

Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate  

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

       dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 
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       dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

            dna. Lidia Pană     - director executiv 

 

 

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

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 20 noiembrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu. 
Documentul a fost aprobat cu majoritate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind validarea componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de 

Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii 

acesteia. 

Adoptat cu majoritate de voturi, devine hotărârea nr.136. 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea intenției de preluare a unui pachet de acțiuni emise 

de Operatorul Regional ”Apa Service” S.A. Giurgiu. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.137. 

 

4. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârilor nr.134 din 18 noiembrie 

2016, nr.101 din 29 august 2018 și nr.102 din 29 august 2018. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.138 
  

5. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru 

activităţi independente pentru anul 2021 propus de către Administraţia Judeţeană a 

Finanţelor Publice Giurgiu. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.139 
 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului mediu la masă verde pajişti naturale pentru 

recolta 2021. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.140. 
 

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea preţurilor medii la produsele agricole pentru anul 2021. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.141. 
 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu” în faza Proiect Tehnic și Detalii de execuție.  

Adoptat cu majoritate de voturi, devine hotărârea nr.142. 
 

9. Proiect de hotărâre  privind solicitarea transmiterii unor terenuri situate în Zona Vama Nouă, 

municipiul Giurgiu, din domeniul public al Municipiului Giurgiu şi administrarea Consiliului 

Local al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea 

Consiliului Judeţean Giurgiu. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.143. 

 

10. 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.  
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Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.144. 
 

11. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 130.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor 

prilejuite de Sărbătorile de iarnă și a manifestărilor care vor avea loc la nivelul Consiliului 

Județean Giurgiu în anul 2020. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.145. 
 

12. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.  

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.146. 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „O ALTFEL DE VIAȚĂ PENTRU PERSOANELE CU DIZABILITĂȚI” – 2 

locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Malu, județul Giurgiu, în faza Studiu de 

fezabilitate. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.147. 

 

14. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „UN PAS ÎNAINTE” – 3 locuințe protejate și un Centru de zi în comuna Hotarele, 

județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate. 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.148. 

 

15. Proiect de hotărâre  privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiții „SPERANȚĂ PENTRU VIITOR” – 4 locuințe protejate și un Centru de zi în 

comuna Izvoarele, județul Giurgiu, în faza Studiu de fezabilitate . 

Adoptat cu unanimitate de voturi, devine hotărârea nr.149. 

 

 

 

 

 

 

 
 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                             Nina Carmen Crișu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 03 decembrie 2020  


