PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE 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.
Participații la lucrările ședinței:
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Numele și prenumele

Formațiunea politică

Beianu Dumitru
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

PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
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PSD
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Prezență
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

Lazăr Daniel-Cosmin
Răgălie Cristian-Mihai
Crăciun Flory-Orlando
Ionescu Diana-Marga
Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD

prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

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

XXXXX
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, 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, la acest proiect, propune 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”.
Supus la vot, amendamentul formulat mai sus a fost adoptat în unanimitate.
Proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul formulat de dl.președinte, a fost
adoptat în unanimitate, devenind hotărârea nr.123.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Administraţia
Fondului pentru Mediu, în vederea realizării proiectului “Extindere si consolidare
SMIDS, județul Giurgiu”, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri, Comisiei de mediu, ape, păduri și
agricultură și a Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență.
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 proiectul 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”.
Supus la vot, amendamentul formulat mai sus a fost adoptat în unanimitate.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre și amendamentul au fost adoptate în
unanimitate, devenind hotărârea nr.124
4. Proiect de hotărâre 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, a primit aviz favorabil din
partea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind hotărârea nr.125.
5. 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), a primit aviz favorabil din partea
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, Comisiei de
mediu, ape, păduri și agricultură, Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind
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 202, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, Comisiei juridice, ordine publică şi
situații de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind
hotărârea nr.127.
7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare, a primit aviz favorabil
din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri,
Comisiei pentru sănătate și protecție socială.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind
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 a primit aviz
favorabil din partea Comisiei pentru sănătate și protecție socială, Comisiei juridice,
ordine publică şi situații de urgență.
La acest punct se impune vot secret și se solicită propuneri din partea celor două grupuri
politice.
Dl.Lazăr Daniel-Cosmin face următoarele afirmații care privesc atât Proiectul de
hotărâre nr.131 cât și Proiectul de hotărâre nr.133:
- ”ARTICOLUL 176 din Codul Administrativ - Desemnarea consilierilor judeţeni de
reprezentare a intereselor unității administrativ-teritoriale - Consilierii județeni împuterniciți să
reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii autonome de interes
judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin hotărâre a consiliului
judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor aplicabil şi a
configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale.
- ARTICOLUL 182 din Codul Administrativ - Adoptarea hotărârilor consiliului județean –
Alin.(4) Dispozițiile art. 124-127, 135, 136, 138, 139, 140 alin.(2) şi (3), precum şi ale art.141 se
aplică în mod corespunzător.
- ARTICOLUL 139 din Codul Administrativ - Adoptarea hotărârilor consiliului local – Alin.(6)
Consiliul local poate stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter
individual cu privire la persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepţiile prevăzute de
lege.
- Decizia nr.1718 din 26 februarie 2013 pronunțată în recurs de Secţia de contencios
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie prin care se arată următoarele: ,,Înalta
Curte de Casație şi Justiţie a hotărât că distincţia între actele administrative individuale şi cele
normative se realizează în funcţie de întinderea efectelor juridice pe care le produc. Astfel, actele
administrative normative conţin reglementări cu caracter general, impersonale, care produc
efecte erga omnes, în timp ce actele individuale produc efecte, de regulă, faţă de o persoană, sau
uneori faţă de mai multe persoane, nominalizate expres în conţinutul acestor acte. Înalta Curte a
precizat că încadrarea unui act infralegislativ într-una dintre cele două categorii mai sus arătate
nu se poate realiza prin „decuparea” unor dispoziţii din acel act (în speţă, o anexă la actul
normativ), afectând în acest mod caracterul unitar al acestuia, ci prin examinarea integrală a
conținutului său, prin prisma trăsăturilor fiecăreia dintre cele două categorii de acte…’’
Clasificarea unanim acceptată în doctrina juridică de drept administrativ. După gradul de
întindere al efectelor juridice, actele administrative sunt: acte administrative normative și acte
administrative individuale. Actele administrative individuale reprezintă manifestări de voinţă ale
organului competent care creează, modifică sau stinge drepturi subiective sau obligaţii pentru
una sau mai multe persoane determinate, pe când actele administrative normative sunt cele care
cuprind reglementări de principiu aplicabile la un număr nedeterminat de persoane. (Mircea
Preda, Drept administrativ, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2004,p.76.,Rodica Narcisa Petrescu,
op.cit., p.297.),
Grupul consilierilor județeni ai Partidului Social Democrat, în număr de 12 din totalul de
30, reprezentând aproximativ o tremie din numărul total, configurație ce a rezultat în urma
ultimelor alegeri locale propune pe: COROZEL LUCIAN și LAZĂR DANIEL COSMIN în
vederea ocupării celor două locuri ce îi revin în Autoritatea Teritorială de Ordine Publică. Pentru
Consiliul de Administrație al Spitalului Județean, ca reprezentant titular pe STOIANOVICI
CRINA ALEXANDRA.
Precizăm faptul că procedura pentru aceste două proiecte de hotărâre ar trebui să fie
asemănătoare cu cea de la constituirea comisiilor de specialitate. Pentru a respecta prevederea
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legală referitoare la configurația politică rezultată din ultimele alegeri, vă rugăm țineți cont de
faptul că grupului PNL îi revin un număr de 4 membri în ATOP și 3 membri în CA-ul Spitalului
Județean, restul locurilor aparținând de drept grupului PSD. În cazul în care un anumit grup
politic va înainta mai multe propuneri decât locurile ce îi revin de drept, pentru a nu ieși din
cadrul legal, departajarea între membrii acelui grup urmează a fi făcută în funcție de numărul de
voturi obținute, indiferent care va fi acesta.
De asemenea, ținând cont de caracterul individual cu privire la persoane al hotărârii, ar
trebui ca prin grija secretariatului tehnic, să se respecte procedura de vot secret.
Având în vedere cele expuse, considerăm că este obligația noastră, a tuturor, să
respectăm litera și spiritul legii, și să ne exercităm cu bună credință atribuțiile funcției publice”.
Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.
La acest punct, din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal,
face următoarele propuneri: Deliu Radu-Silviu și Nan Tiberiu-Genu pentru titulari, iar pentru
supleanți pe Tudor Mihai- Bogdan și Gica Andrei-Ștefan.
Urmează procedura de exercitare a votului secret conform art.6 din Procedura aprobată în
anexă la Hotărârea nr.111 din 29 octombrie 2020, ”Art.6. – În vederea exprimării votului secret
în prezenta procedură, prin grija Secretarului general al județului, se va pune la dispoziție
consilierilor județeni o adresă de e-mail la care va avea acces doar personalul din cancelaria
consiliului județean, care va printa și număra voturile exprimate”.
Dl. Lazăr Daniel Cosmin:
Cu privire la PH 131 și PH 133 din ordinea de zi, rog să se consemneze în procesul
verbal faptul că grupul PSD nu va participa deloc la procedura aleasă de dvs. întrucât o
consideram nelegală invocând aici: ARTICOLUL 176 din Codul Administrativ - Desemnarea
consilierilor județeni de reprezentare a intereselor unității administrativ-teritoriale - Consilierii
județeni împuterniciți să reprezinte interesele unităţii administrativ-teritoriale în societăţi, regii
autonome de interes judeţean şi alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnaţi, prin
hotărâre a consiliului judeţean, în condiţiile legii, cu respectarea regimului incompatibilităţilor
aplicabil şi a configuraţiei politice de la ultimele alegeri locale, precum și ARTICOLUL 139
alin.(6) din Codul Administrativ - Adoptarea hotărârilor consiliului local - Consiliul local poate
stabili ca unele hotărâri să fie luate prin vot secret. Hotărârile cu caracter individual cu privire la
persoane sunt luate întotdeauna prin vot secret, cu excepțiile prevăzute de lege.
Totodată, nu am primit încă răspuns la interpelarea adresată ieri domnului Președinte cu
privire la cele două proiecte de hotărâri menționate, iar argumentația prin care susținem cum ar
trebui procedat din punct de vedere legal la aceste hotărâri pare că a fost ignorată.”
Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea
voturilor exprimate în vederea numirii reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul
de Administrație al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu după cum urmează:
- Deliu Radu-Silviu – titular 19 voturi ”pentru”
- Nan Tiberiu-Genu – titular 19 voturi ”pentru”
- Stoianovici Crina-Alexandra - titular 19 voturi ”împotrivă”
- Tudor Mihai-Bogdan - supleant 19 voturi ”pentru”
- Gica Andrei-Ștefan - supleant 19 voturi ”pentru”
Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.129.
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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, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene și mediu de afaceri, Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură, Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate (19
voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotrivă” și o abținere), devenind hotărârea nr.130.
10. Proiect de hotărâre privind desemnarea consilierilor din cadrul Consiliului Județean
Giurgiu ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu, a primi
aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică şi situații de urgență.
La acest punct se impune vot secret și se solicită propuneri din partea celor două grupuri
politice.
Dl. Lazăr Daniel Cosmin: din partea grupului consilierilor PSD propune pe: dl. Corozel
Lucian și dl. Lazăr Daniel Cosmin.
Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.
Din partea grupului consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune pe
Gavrilă Dumitru, Alecu Constantin, Nan Tiberiu-Genu, Lungu Silviu, Popescu Alexandru
George și Ionescu Cătălin-Ionuț.
Așa cum am menționat mai sus, PSD nu participă la procedura de vot.
Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea
voturilor exprimate în vederea desemnării consilierilor din cadrul Consiliului Județean Giurgiu
ca membri ai Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu după cum urmează:
- Gavrilă Dumitru - 19 voturi ”pentru”
- Alecu Constantin - 19 voturi ”pentru”
- Nan Tiberiu-Genu - 19 voturi ”pentru”
- Lungu Silviu - 19 voturi ”pentru”
- Popescu Alexandru-George - 19 voturi ”pentru”
- Ionescu Cătălin-Ionuț - 19 voturi ”pentru”
- Corozel Lucian - 19 voturi ”împotrivă”
- Lazăr Daniel Cosmin - 19 voturi ”împotrivă”
Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.131.
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, a primi aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică şi situații
de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate (19
voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”), devenind hotărârea nr.132.
11. 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”, a primit aviz favorabil din partea Comisiei de buget, finanțe, economie,
fonduri europene și mediu de afaceri, Comisiei pentru investiții, urbanism și
infrastructură.
9

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate
devenind 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”, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri, Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură și Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind 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, a primit aviz
favorabil din partea Comisiei buget, finanţe, economie, fonduri europene şi mediu de
afaceri, Comisiei pentru educaţie, cultură, tineret şi sport.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind hotărârea nr.135.

PREŞEDINTE,

Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Nina Carmen Crișu

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu,20 noiembrie 2020
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