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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 08 NOIEMBRIE 2022  

 

  Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 08 noiembrie 2022, ora 

1300, în şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.401 din 02 noiembrie 2022, 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.   

 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. 

Prezenți: Beianu Dumitru, Mihalcea Elisabeta, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu Silviu - 

Cristian, Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei -Ștefan, Georgescu 

Mihai - Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Croitorescu Alexandru - Liviu, 

Tudor Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Tudorache Petre, Corozel Lucian, 

Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, , Lazăr Daniel–Cosmin, Daniela Bardan, Simon Diana - 

Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie Cristian - Mihai, Simion Cosmin - 

Niculae și Cristescu Dan. 

Absenți: Meclea Alina și  Stoianovici Crina-Alexandra. 

Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă 

consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului. 

Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței anunțând retragerea de pe 

ordinea de zi  a punctului nr.2 - Proiect de hotărâre nr.250 din 10 octombrie 2022 privind darea 

în administrarea Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu 

a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul public al 

județului Giurgiu, supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia care au fost aprobate cu 

unanimitate de voturi. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03 noiembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.248 din 05 octombrie 2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului 

înscris în cartea funciară nr.35517, comuna Frătești, sat Cetatea, aflat în domeniul public al 

judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.19479 din 05 octombrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.19486 din 05 octombrie 2022 al Direcţiei patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.261 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii „Schimbare de destinație din punct termic în spațiu 

depozitare/arhivă” în faza Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI), referatul 

de aprobare nr.19922 din 12 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.19929 

din 12 octombrie al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

urbanism și infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.262 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii „Schimbare de destinație din punct termic în spațiu 

depozitare/arhivă” în faza Proiect Tehnic, referatul de aprobare nr.19923 din 12 octombrie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.19930 din 12 octombrie al Direcției achiziții publice 

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

avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.263 din 12 octombrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii „Asigurare utilități și dotări tehnico-edilitare aferente 

obiectivului de investiții Complex Județean de sănătate Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate, 

referatul de aprobare nr.19981 din 12 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.19983 din 12 octombrie al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.265 din 14 octombrie 2022 privind aprobarea cuantumului burselor de 

ajutor social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii 

Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu în anul școlar 2022-2023, referatul de aprobare nr.20095 din 

14 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20103 din 14 octombrie 2022 al 

Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

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

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.266 din 14 octombrie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.20096 din 14 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 
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nr.20104 din 14 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei 

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

sănătate și protecție socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.267 din 14 octombrie 2022 privind aprobarea structurii organizatorice, 

a organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.20130 din 14 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20136 din 

14 octombrie 2022 al Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Ana Maria Dude   - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.269 din 17 octombrie 2022 pentru modificarea anexei nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.56 din 25 februarie 2021 privind aprobarea 

modificării organigramei și statului de funcții ale Bibliotecii Județene „I.A Bassarabescu” 

Giurgiu, cu modificările ulterioare, referatul de aprobare nr.20236 din 17 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20238 din 17 octombrie 2022 al Compartimentului 

resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul 

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

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

   dna. Nicoleta Turcu    - consilier 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.271 din 19 octombrie 2022 privind constituirea Comisiei Tehnice de 

amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, referatul de aprobare nr.20407 din 19 

octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20413 din 19 octombrie al Direcției 

urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură 

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

   dl. Andrei Gabriel Constantin  - arhitect șef 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.272 din 19 octombrie 2022 pentru modificarea Anexelor nr.2 și nr.4 la 

Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor 

de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea 

acestuia, cu modificările și completările ulterioare, referatul de aprobare nr.20426 din 19 

octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20432 din 19 octombrie 2022 al 

Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 
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cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Mariana Ionescu   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.275 din 20 octombrie 2022 privind încheierea unui Acord de 

Parteneriat Instituțional între Institutul Clinic Fundeni, pe de-o parte și Județul Giurgiu, pe de 

altă parte, în vederea derulării campaniei de testare destinată cetățenilor din Județul Giurgiu 

organizată în cadrul proiectului Live(RO)2-SUD: Program regional de prevenire, screening și 

diagnostic al pacienților cu boli hepatice cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice 

B/D și C, referatul de aprobare nr.20546 din 20 octombrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.20548 din 20 octombrie 2022 al Compartimentului resurse umane, salarizare şi 

coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.254 din 11 octombrie 2022 privind desemnarea unui reprezentant al 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de   administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi 

Asistenţă Educaţională Giurgiu, referatul de aprobare nr.19874 din 11 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.19880 din 11 octombrie 2022 al Serviciului Juridic-

contencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

SUPLIMENTARE ORDINE DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.273 din 20 octombrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Studiu de fezabilitate, aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, 

a devizului general precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

pentru obiectivul de investiții „Construire trotuare aferente DJ 507 în comuna Oinacu, sat 

Oinacu, județ Giurgiu”, referatul de aprobare nr.20477 din 20 octombrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.20483 din 20 octombrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 
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2. Proiect de hotărâre nr.281 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Construire Spital Județean de Urgență 

Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare 

nr.20841 din 25 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20843 din 25 

octombrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.286 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere şi a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de 

venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția 

individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, 

pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.21048 din 28 octombrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21059 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 

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

avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.287 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere şi a contribuției lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de 

Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoșești, pentru anul 2023, referatul de aprobare 

nr.21049 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21060 din 28 

octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.288 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costurilor medii lunare 

de întreţinere şi a contribuțiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție de 

gradul de dependență, în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Giurgiu, pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.21050 din 28 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21061 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 
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6. Proiect de hotărâre nr.289 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituționalizată, precum şi 

aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care 

beneficiază de protecţie în formă instituționalizată, pentru anul 2023, referatul de aprobare 

nr.21051 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21062 din 28 

octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

socială și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.290 din 28 octombrie 2022 privind alocarea sumei de 123.000 lei 

pentru achiziționarea pachetelor, acordate de Consiliul Județean cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

în anul 2022, referatul de aprobare nr.21052 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.21063 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul 

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

pentru sănătate și protecție socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.291 din 01 noiembrie 2022 privind modificarea elementelor de 

identificare ale imobilului situat în intravilanul municipiului Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, 

nr.40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.21210 din 01 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21216 din 01 noiembrie 2022 al 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și sport și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.292 din 01 noiembrie 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.94 din 23.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza DALI, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general 

pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 401B, Herăști- DN4, km 0 + 000 - Km 4 + 431”, 

referatul de aprobare nr.21275 din 01 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.21281 din 01 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 
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10. Proiect de hotărâre nr.293 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Studiu de fezabilitate, aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, 

a devizului general precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

pentru obiectivul de investiții „Înființare trotuare pe strada Teiului (DJ505) în Comuna Putineiu, 

Județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.21409 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.21415 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul 

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

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.294 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei 

Toporu în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de 

iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21486 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21495 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

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

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 

agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.295 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Clejani, prin Consiliul Local al Comunei 

Clejani în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de 

iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21487 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21496 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

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

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 

agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.296 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Hotarele, prin Consiliul Local al Comunei 

Hotarele în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de 

iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21488 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21497 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei 
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pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 

agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.297 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Bulbucata, prin Consiliul Local al 

Comunei Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în 

perioadele de iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21489 din 03 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21498 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții 

publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei 

de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.298 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea instituirii unor restricţii 

totale de circulaţie, cu caracter temporar, pe unele sectoare de drum judeţean în perioada de 

iarnă 2022 – 2023, referatul de aprobare nr.21501 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21503 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.299 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Construire Spital județean de Urgență Giurgiu – Etapa 1 (oncologie și neurologie)”, referatul de 

aprobare nr.21505 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21507 din 

03 noiembrie 2022 al Compartimentului dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

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

   dl. Nicu Mardale    - consilier  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.300 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza DALI, aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului 
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general precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru 

obiectivul de investiții „Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), comuna 

Răsuceni, judeţ Giurgiu”, referatul de aprobare nr.21515 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21521 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.301 din 03 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.21469 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21475 din 03 

noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr. 21476 din 03 

noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

 

XXXXXXXXX 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 03 noiembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară 

nr.35517, comuna Frătești, sat Cetatea, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.265 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiţii „Schimbare de destinație din punct termic în spațiu depozitare/arhivă” în faza 

Documentație de Avizare a Lucrărilor de Intervenție (DALI) 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.266 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiţii „Schimbare de destinație din punct termic în spațiu depozitare/arhivă” în faza Proiect 

Tehnic 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.267 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de 

investiţii „Asigurare utilități și dotări tehnico-edilitare aferente obiectivului de investiții 

Complex Județean de sănătate Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate 
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 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.268 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului burselor de ajutor social, burselor de merit 

și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr. 1 Giurgiu 

în anul școlar 2022-2023 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.269 

 

7. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.270 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea structurii organizatorice, a organigramei şi a statului de 

funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.271 

 

9. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr.2 la Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu 

nr.56 din 25 februarie 2021 privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale 

Bibliotecii Județene „I.A Bassarabescu” Giurgiu, cu modificările ulterioare 

 Adoptat cu 27 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.272 

 

10. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și 

urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al acesteia 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abțineri”, devine hotărârea nr.273 

 

11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexelor nr.2 și nr.4 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 

2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din 

cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările și completările 

ulterioare 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.274 

 

12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de Parteneriat Instituțional între Institutul 

Clinic Fundeni, pe de-o parte și Județul Giurgiu, pe de altă parte, în vederea derulării campaniei 

de testare destinată cetățenilor din Județul Giurgiu organizată în cadrul proiectului Live(RO)2-

SUD: Program regional de prevenire, screening și diagnostic al pacienților cu boli hepatice 

cronice secundare infecțiilor virale cu virusuri hepatice B/D și C 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.275 

 

13. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul de   administraţie al Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Giurgiu 

 Proiect de hotărâre devine hotărârea nr.276 

  

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de 

fezabilitate, aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general precum și 

a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții 

„Construire trotuare aferente DJ 507 în comuna Oinacu, sat Oinacu, județ Giurgiu” 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.277 
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15. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice, actualizată, pentru 

obiectivul de investiţii „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu (secțiile oncologie și 

neurologie)” în faza Studiu de fezabilitate 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.278 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare 

de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la 

stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile 

oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni, pentru anul 2023 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.279 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuției lunare 

de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă Medico - 

Socială Mogoșești, pentru anul 2023 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.280 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere şi a contribuțiilor 

lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție de gradul de dependență, în 

căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru 

anul 2023 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.281 

 

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care 

beneficiază de protecţie în formă instituționalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de 

întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă 

instituționalizată, pentru anul 2023 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.282 

 

20. Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 123.000 lei pentru achiziționarea pachetelor, 

acordate de Consiliul Județean cu ocazia sărbătorilor de iarnă în anul 2022 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.283 

 

21. Proiect de hotărâre privind modificarea elementelor de identificare ale imobilului situat în 

intravilanul municipiului Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul public al 

județului Giurgiu 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.284 

 

22. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu 

nr.94 din 23.05.2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI, a 

principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare DJ 401B, Herăști- DN4, km 0 + 000 - Km 4 + 431” 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.285 

 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza Studiu de 

fezabilitate, aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general precum și 

a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții 

„Înființare trotuare pe strada Teiului (DJ505) în Comuna Putineiu, Județul Giurgiu” 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.286 
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei Toporu în scopul asigurării 

circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de iarnă 2022 – 2025 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.287 

 

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Clejani, prin Consiliul Local al Comunei Clejani în scopul asigurării 

circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de iarnă 2022 – 2025 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.288 

 

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Hotarele, prin Consiliul Local al Comunei Hotarele în scopul asigurării 

circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de iarnă 2022 – 2025 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.289 

 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Bulbucata, prin Consiliul Local al Comunei Bulbucata în scopul asigurării 

circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de iarnă 2022 – 2025 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.290 

 

28. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii unor restricţii totale de circulaţie, cu caracter 

temporar, pe unele sectoare de drum judeţean în perioada de iarnă 2022 – 2023 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.291 

 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea depunerii proiectului „Construire Spital județean de 

Urgență Giurgiu – Etapa 1 (oncologie și neurologie)” 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.292 

 

30. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza DALI, 

aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului general precum și a 

contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții 

„Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), comuna Răsuceni, judeţ 

Giurgiu” 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.293 

 

31. Proiect de hotărâre nr.301 din 03 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022 

 Adoptat cu 28 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 0 „abţineri”, devine hotărârea nr.294 

 

 

  PREŞEDINTE, 

        Dumitru Beianu 

                             SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

                                                                                                  Aurelia Brebenel 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 08 noiembrie 2022  


