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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE 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. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent online 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent online 

3.  Meclea Alina PNL Absent 

4.  Vacant PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD Absent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 

- Dl.Vlad Ciobanu  – șef serviciu C.J.G.; 

- Dna Mariana Ionescu   – consilier C.J.G.; 

- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 

- Dl.Mardale Nicu  – consilier C.J.G.; 

- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.; 

- Dna Ana – Maria Dude – consilier C.J.G.; 
- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 

 

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. 

 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine ați venit la ședința ordinară a lunii noiembrie. La mulți ani tuturor sărbătoriților, 

prezenți, din oraș și din județ! Avem o ordine de zi destul de lungă. Dacă tot este sărbătoare 

mare, eu am propus dnei secretar să aprobăm în bloc, n-a fost de acord.. așa că nu avem 

alternativa decât să începem unul câte unul, să le parcurgem atât de repede cât doriți dvs. 

Proiectul ordinii de zi are nevoie de o mențiune. Avem proiectul nr.250 pe care îl retragem. 

Este vorba de un teren care suportă unele reglementări. O să revenim el într-o altă formă în 

ședință următoare, în rest toate celelalte sunt legale și vor fi supuse discuțiilor și aprobării 

dvs. Dacă sunt intervenții pe marginea proiectului ordinii de zi, vă rog? Mă scuzați, am uitat 

ce era mai important. Mii de scuze! 

Se intonează Imnul Național 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult.Bun. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Cvorumul? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da.Cvorumul și procesul verbal. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Bună ziua. Din numărul de 29 membri ai Consiliului Județean Giurgiu sunt prezenți 28.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supun aprobării dvs.procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 03 noiembrie 2022. 

- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Vă  mulțumesc. 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent online 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent  

30.  Bardan Daniela PSD Prezent 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu, dna secretar. Așadar, vă supun aprobării proiectul ordinii de zi cu toate 

punctele enumerate aici, excepție cel care s-a retras. Dacă sunt intervenții? Supun aprobării 

proiectul, vă rog.  

- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc. 

 

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 

   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 
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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 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 
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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 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 
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 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Se supune la vot și suplimentarea ordinii de zi, cel mai important fiind aprobarea studiului de 

fezabilitate pentru spitalul județean, secțiile noi pe care intenționăm să le finanțăm prin 

PNRR.S-a muncit foarte mult la documentația asta, sunt multe de spus, dar poate că, dacă 

vom obține finanțarea, vom avea posibilitatea să și depănăm aceste amintiri. Dacă sunt 

intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul cu suplimentarea ordinii de zi. 

- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc. 

 

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 

 

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 
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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 

 

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 
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   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 

 

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 
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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 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 
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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 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 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.248 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în 

cartea funciară nr.35517, comuna Frătești. Știți că vrem să dezvoltăm acolo o bază sportivă, 

sala de sport vrem s-o transferăm către CNI că e mai costisitoare și celelalte terenuri să le 

amenajăm din bugetul propriu sau poate dintr-un credit, dacă găsim o soluție financiară. 

Comisia pentru investiții, Comisia juridică, avize favorabile. Intervenții, discuții, vă rog? 

Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.265 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.261 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). 

Comisia buget, aviz favorabil. Comisia pentru investiții, la fel. Avem un punct termic preluat 

de la primărie în care vrem să mutăm arhiva. Ați remarcat, sunt convins, toate dulapurile de 

pe holurile instituției și, dacă lucrurile vor merge în același ritm, o să blocăm și căile de 

acces. Așadar, a trebuit să apelăm la o soluție, în parteneriat cu primăria, amenajăm acest 

punct termic pentru arhiva ambelor instituții. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Supun 

aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.266 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.262 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice 

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

depozitare/arhivă”. Este legat de aceeași investiție. Este o procedură birocratică care trebuie 

neapărat avizată. Comisia de buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Intervenții, vă 

rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.267 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.263 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. E o poveste mai lungă aici. Aceste utilități le-am introdus în proiectul finanțat 

prin PNRR, dar pentru că, cu toate celelalte SF-uri am avut aceeași procedură, este iarăși o 

modalitate reglementată să avem și aici aceeași abordare. 

Comisia de buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Intervenții din partea dvs.? 

Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.268 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.265 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. Comisia de buget, Comisia 

pentru educație? Aici îmi rezerv dreptul de a vă cere opinia. Aș dori ca, în măsura în care 

sumele pentru bugetul anului viitor, care înțeleg că vor veni până la sfârșitul anului, vor avea 

o dimensiune mulțumitoare, poate încercăm să mai suplimentăm puțin, mergem pe niște 

valori care înțeleg că sunt cam de același nivel peste tot în țară, dar cine a vizitat Școala 

Specială imposibil să nu fi rămas impresionat de problemele copiilor și tinerilor de acolo. 

Probabil sunt destule familii pentru care și 50 de lei în plus pe lună reprezintă un câștig 

nesperat. Deocamdată, mergem pe varianta asta să nu ne trezim în situația în care să nu 

finanțăm bursele acordate la nivelul aceasta. Intervenții sau alte propuneri? Supun aprobării 

proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.269 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.266 privind acordarea unor sprijine financiare. Aici, 

Comisia de buget, Comisia pentru sănătate, au avize favorabile. Am punctat un amendament 
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al dlui vicepreședinte Anculescu, cu o suplimentare la dna..să consemnăm în procesul verbal. 

Da, am eu aici amendamentul. Vorbim de sprijinul pentru dna Ioanițescu Constanța care 

suferă de grave afecțiuni de sănătate și la poziția 4 din anexă este acordată suma de 1000 de 

lei. Poziția 4 trebuie modificată acordă, propune suma de 5000 de lei. Dacă sunteți de acord 

cu amendamentul, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Și acum, în integralitate 

proiectul de hotărâre. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.270 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.267 privind aprobarea structurii organizatorice, a 

organigramei şi a statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.Comisia 

pentru sănătate, aviz favorabil, Comisia juridică, idem. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? 

Dacă vom reuși anul viitor să construim cele 48 de locuințe pentru specialiști, probabil vom 

putea să acoperim golurile la nivelul medicilor specialiști, la neurologie avem o situație 

foarte gravă, dar nu numai. E nevoie de mulți medici buni ca să schimbăm în bine, evident 

opinia comunității despre spitalul județean. Se muncește mult acolo se fac eforturi, dar e 

adevărat, atunci când vorbim de viețile oamenilor, toți avem dreptul să fim foarte exigenți și 

ca să atingem acest nivel de exigență mai avem de făcut destul la spitalul județean. Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.271 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.269 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”.Comisia 

pentru educație, Comisia juridică, avize favorabile. Dna director, dacă aveți ceva de… 

Daniela Bardan – consilier județean C.J.G.: 

- Nu particip la vot. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Atâta spuneți? 

Daniela Bardan – consilier județean C.J.G.: 

- Da.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar colectivul e OK, e foarte performant și dă rezultate.Bine. Supun aprobării proiectul, vă 

rog.Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.272 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.271 privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare 

a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia. Comisia pentru investiții, aviz 

favorabil. Este o comisie care vizează cel puțin PUZ-urile, PUG-urile și alte documentații de 

asemenea natură care a lipsit. A durat destul de mult până am reorganizat această comisie. 

Comunele care au PUG-uri în așteptare pentru avizare, dar și alți investitori, persoane fizice, 

juridice, au de mâine o șansă în plus pentru că așteptăm orice fel de observații, reclamații și 

propuneri de îmbunătățire a comisiei, dat fiind că față de structura anterioară avem un număr 

mult mai mare de persoane care sunt membri cu drepturi depline de vot. Supun aprobării 

proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.273 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.272 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”, 

referitor la aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, dar şi din cadrul 

serviciilor publice din subordinea acestuia. Comisia buget, Comisia juridică, avize 

favorabile. Când e vorba de salariu, eu nu fac nici un comentariu, că-mi dăunează. Dacă aveți 

dvs. ceva de spus? Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

Abţineri? Pot să spun că încă se înregistrează decalaje semnificative între persoane care 

muncesc pe salarii prea mici ca să-i putem să-i motivăm suplimentar și persoane care au avut 

norocul, ocazia să ajungă la un nivel salarial peste așteptări și cumva s-au plafonat și nu mai 

au aceeași ambiție, dar vedem ce s-o mai întâmpla anul viitor.     

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.274 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.275 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.Comisia buget, aviz favorabil.Comisia pentru sănătate, idem și Comisia juridică la fel. E 

de mare importanță categoria asta de proiecte care se ocupă de partea de prevenție. Dl.doctor 

poate să confirme, am putea să decongestionăm situația din spitale.Sunt destule instituții, dar 

și ONG-uri care ne bat la ușă pentru asociere, în asemenea condiții. Dacă mai există, o să fac 

o invitație publică, ONG-uri sau alte structuri care sunt entități eligile pentru proiecte de 

prevenire în domeniul sănătății, garantat vor avea oricând susținerea consiliului județean. 

Dacă sunt intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.275 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.254 privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului 

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

Educaţională Giurgiu, structură care are o activitate pe care eu nu am înțeles-o pe deplin, dar 

poate știu dânșii mai bine. Ne trebuie o propunere. Ce propuneri avem? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Grupul PNL a propus pe dl. Negoiță Iulian, grupul PSD pe dl.Cosmin Niculae Simion. 

Acestea sunt propunerile, o să fie vot secret. Facem o scurtă pauză până ne organizăm. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am pornit lansat și ne-am oprit brusc. 

Începe procedura de vot. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- În urma votului dvs.reprezentantul consiliului județean în Consiliul de administraţie al 

Centrului Judeţean este dl.Negoiță Iulian, cu 17 voturi. Mulțumim. 

- Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.276 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să fie sănătos, activitate spornică! Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.273 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”. Încurajez asocierile cu orice comună 

interesată pentru investiții de dimensiune mică spre medie. Aceasta este prima dintr-o serie 
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care va continua. Mai avem și în ședința aceasta și mai avem și în pregătire alte câteva. 

Comisia buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Intervenții vă rog? Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.277 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.15: Proiect de hotărâre nr.281 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

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

Giurgiu. Este cel mai important proiect al zilei, este un proiect vital pentru dezvoltarea unor 

servicii de sănătate performante în județul Giurgiu. Știți că avem doar oncologie ca secție de 

zi și neurologia funcționează într-un spațiu în corpul cel mai vechi al clădirii, spații care nu 

corespund rigorilor legislației în medicină. Dacă vom primi această finanțare, deschidem un 

alt amplasament care va găzdui aceste două secții pentru început, dar pentru investiții 

finanțate din alte surse, inclusiv din asocieri cu partenerii privați, putem acoperi întreg 

terenul pus la dispoziție de consiliul municipal pentru absolut toate categoriile de specializări 

care funcționează acum în spitalul județean actual.Termenul de depunere este 10, mâine 

completăm fișa de depunere și sunt convins că ne țineți pumnii absolut toți cei care, într-un 

fel sau altul, ați contribuit la obținerea acestui obiectiv. Comisia buget, Comisia pentru 

investiții, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun 

aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.278 

 

- Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.16: Proiect de hotărâre nr.286 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, pe anul 2023. Comisia buget, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. 

Căminul de la Singureni este unul cu o structură atipică, deși găzduiește persoane vârstnice. 

Nu este integrată în sistemul de protecție socială cum sunt cele de la Oncești, Mironești și 

Hotarele.Va trebui să reglementăm dna secretar, situația asta sau le externalizăm pe toate și îi 

obligăm să se încadreze într-un buget alocat ori dacă nu, introducem și acest obiectiv de la 

Singureni în structura DGASPC pentru că oricum mi-au venit acum, în ultima lună, cu cerere 

de 4 miliarde deși n-au spus niciodată în cursul anului că nu le-ar ajunge salariile, banii 

pentru salarii. Supun aprobării proiectul, vă rog.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.279 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.17: Proiect de hotărâre nr.287 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. Centrul Mediso-Social, singurul cu 

această structură are o activitate cred, mulțumitoare. Nu e foarte încântător să pătrunzi în 

saloanele de acolo. Are o clădire reabilitată în 2012-2013 și mai sunt și acolo probabil destule de 

făcut. Comisia buget, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.280 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.18: Proiect de hotărâre nr.288 privind aprobarea costurilor medii lunare de 

întreţinere şi a contribuțiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție de 
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gradul de dependență, în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Giurgiu, pentru anul 2023.Comisia pentru buget, Comisia pentru sănătate, avize 

favorabile. Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.281 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.19: Proiect de hotărâre nr.289 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.Comisia buget, Comisia 

pentru sănătate, Comisia pentru educație, avize favorabile. Reafirm angajamentul ca, în anul 

următor, din ce avem prevăzut în buget pentru asistență socială, să găsim cadrul legal să 

suplimentăm indemnizațiile pe care le primesc asistenții maternali și asistenții profesioniști, 

să încercăm să încurajăm persoane care sunt calificate și sunt autorizate pentru asemenea 

activități să preia din sistem beneficiarii. Este din start un progres pentru ceea ce înseamnă 

nivelul de viață al copiilor și adulților din centre, comparativ cu o familie, indiferent la ce 

nivel ne raportăm când folosim acest termen. Așadar, insist pe această procedură și sper să 

găsim cadrul legal ca să și o aplicăm perioada următoare. Noi avem un proiect foarte mare la 

DGAPSC în derulare prin care pregătim asistenții personali pentru persoane adulte. Sunt 

pregătite și autorizate 250 de persoane din care, în primă fază angajăm doar 50, dar ne 

rezervăm dreptul ca, dacă acest proces să fie unul mulțumitor ca și eficiență, să angajăm mai 

mulți sau să-i redirecționăm către ONG-uri care, la rândul lor, sunt interesate să aibă 

asemenea relații cu consiliul județean. Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.282 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.20: Proiect de hotărâre nr.290 privind alocarea sumei de 123.000 lei pentru 

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

anul 2022. Niciodată nu este suficientă suma asta, dar sperăm ca măcar în prima etapă 

solicitările să fie onorate pe de-a întregul.Comisia buget, Comisia pentru sănătate, avize 

favorabile. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.283 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.21: Proiect de hotărâre nr.291 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. Sunt suficiente argumente pentru modificarea 

legislativă în ce privește urbanismul, o pregătește guvernul în aceste zile. Sunt foarte multe 

proiecte întârziate din cauza unor carențe sau situații necuprinse în Legea 50 a autorizării 

construcțiilor cu toate modificările ulterioare și acesta este unul dintre motivele pentru care 

încercăm să corelăm eforturile legislative la nivel național cu ceea ce trebuie să facem noi ca 

și autoritate publică locală. Comisia pentru investiții, Comisia juridică, avize favorabile. 

Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.284 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.22:Proiect de hotărâre nr.292 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 
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pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 401B, Herăști- DN4, km 0 + 000 - Km 4 + 

431”. Comisia buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Este unul dintre proiectele 

pe care le avem aprobate spre finanțare pe Programul Anghel Saligny. Încercăm să 

parcurgem și etapele de licitare, de semnare a contractului și, în primăvară, ar fi ideal dacă 

toate cele 7 lucrări cuprinse în acea listă vor fi demarate ca și execuție. Intervenții din partea 

dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.285 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.23: Proiect de hotărâre nr.293 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”. Comisia buget, Comisia pentru investiții, avize 

favorabile. Intervenții, vă rog.? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.286 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.24: Proiect de hotărâre nr.294 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.Încurajez asocierea cu comune pentru a uniformiza responsabilitatea pentru ce 

înseamnă intervenție în perioada de iarnă.În vremuri anterioare, când totul era centralizat la 

nivelul consiliului județean, existau suficiente reproșuri din partea cetățenilor, din partea 

edililor că lucrările nu se derulează cum ar trebui la nivelul calitativ, așteptat. E foarte greu 

de la Giurgiu să coordonezi și să verifici ce fac cei care lucrează efectiv. Nu avem un județ 

foarte mare, dar nu poate fi acoperit cu personalul pe care îl avem noi în direcție, Direcția 

Județeană de Transport. Așadar, dacă mai sunt primari și în anii următori, care consideră că e 

mai utilă acest tip de asociere, le stăm la dispoziție. Comisia pentru buget, Comisia pentru 

investiții, Comisia pentru mediu, Comisia juridică, avize favorabile. Propuneri, intervenții, 

din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.287 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.25: Proiect de hotărâre nr.295 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, 

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

Clejani într-un scop similar. Dl. Nidelea unul dintre cei mai inimoși primari pe dânsul cumva 

îl responsabilizăm acum doar teoretic pentru că oricum s-a ocupat de deszăpezirea drumului 

județean 411 în sezonul rece. Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții, Comisia de 

mediu, Comisia juridică, avize favorabile. Din partea dvs. intervenții ? Supun aprobării 

proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.288 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Similar Proiect de hotărâre nr.296 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Hotarele pentru același obiectiv, pentru aceeași 

activitate. Comisia buget, Comisia investiții, Comisia de mediu, Comisia juridică, avize 

favorabile. Intervenții ? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.289 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.27: Proiect de hotărâre nr.297 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, 

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

Bulbucata pentru aceeași categorie de activități. Comisia de buget, Comisia investiții, 

Comisia de mediu, Comisia juridică, avize favorabile. Intervenții din partea dvs.? Nu stă 

nimeni în Bulbucata, așa că trecem peste. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.290 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De la Bolintin Vale n-am avut o propunere de asociere, dar n-a trecut timpul. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Să știți că l-am întrebat pe dl primar dacă avem nevoie de așa ceva și a spus că dacă o să 

faceți ce ați făcut până acum, adică să vă ocupați de deszăpezire, e ok. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Ăsta-i un compliment sau cum ? 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Așa a zis, să faceți ce ați făcut până acum! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vezi că se înregistrează. Dacă află cine știu eu, s-ar putea să ai probleme. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Nu e cazul. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.28: Proiect de hotărâre nr.298 privind aprobarea instituirii unor restricţii totale 

de circulaţie, cu caracter temporar, pe unele sectoare de drum. Aici nu am în față proiectul de 

hotărâre, dar am văzut în listă, a fost o scăpare a mea, drumul județean 503. Drumul județean 

503, grație unor eforturi susținute și ale colegilor din instituție în plan birocratic, dar și ale 

constructorului, este circulabil la nivel de balast care fiind de calitate foarte bună este 

compactat și poate fi tranzitat de orice mijloc de transport, poate cele agabaritice ar putea 

avea probleme. Așadar, cu niște riscuri pe care mi le asum, aș vrea ca în această iarnă să 

lăsăm deschis circulației acest drum județean. Nu o să fie de acord eventual, dl.director 

Cărpușor de la DJT, dar nu-i problemă, se descurcă el că e băiat competent. Dacă sunteți de 

acord cu acest amendament? Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Supun aprobării proiectul în integralitate, vă rog. Da, vă rog, vă rog. Scuze! 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Am prezentat și dnei secretar înainte de ședință,nu știu dacă v-a comunicat. La acestă 

hotărâre s-a luat modelul de la proiectul de hotărâre anterior și nu s-a luat ceea ce a rezultat 

în urma hotărârii de acum un an. Adică, ideea este că ar trebui să fie luată hotărârea de anul 

trecut, ca și model, hotărârea e 339/2021 pentru că din nou există o problemă în ceea ce 

privește circulația riveranilor, în cazul în care există, adică ar trebui să se instituie o 

interdicție, dar cu excepția riveranilor și în afară de asta, pe drumul de la Malu Spart către 

Bucșani, din nou avem aceeași problemă în care se închide o întreagă secțiune de drum de 7 

km și ar trebui să se închidă doar o secțiune de 3,4 sau 3,398 pentru a se putea ajunge și la 

mănăstire și la obiectivul de infrastructură de gaze care se află undeva la Podișoru acolo, nu? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da. Acest drum județean îl avem finanțat pe PNDL 2. Am reușit să obținem o actualizare 

și cred că și o suplimentare a valorii inițiale, a câștigat firma Strabag. Din păcate, exact  

colaborarea cu Transgaz, în cazul acesta a fost una extrem de deficitară pentru noi, pentru că 

va trebui să împărțim tot aceste sector de drum în 3 tronsoane, să obținem autorizații 

independente ca să putem să demarăm cumva investiția pentru că e zonă destul de lungă,  
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sunt foarte apropiate drumul județean și conducta, una dintre conductele principale de gaz. E 

complicat. Ziceți să lăsăm deschis tronsonul până la mănăstire, da? 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă ar lua colegii model din ce s-a aprobat anul trecut   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, e corectă propunerea. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Și treaba cu riveranii. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Riveranii pe răspunderea lor pentru că dacă intră acolo și nu mai reușesc să iasă, o să fie 

destul de complicat. Să vedem ce nivel de precipitații vom avea întâi și cum putem să 

gestionăm problema. Deci supun amendamentul dlui consilier Lazăr. Cine este pentru? 

Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. Supun aprobării proiectul în integralitate. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.291 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.29: Proiect de hotărâre nr.299 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu – Etapa 1 (oncologie și neurologie)”. 

Comisia buget, Comisia pentru investiții, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. Este 

strict o procedură obligatorie în perspectiva depunerii proiectului pentru finanțare. 

Comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.292 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul nr.30: Proiect de hotărâre nr.300 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”. Comisia de buget, Comisia pentru investiții, avize 

favorabile. Intervenții din partea dvs. Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.293 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Și în sfârșit punctul nr.31: Proiect de hotărâre nr.301 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. 

Comisia buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Nu sunt cine știe ce rectificări, dar 

o să avem cumva la fiecare ședință, cel puțin lista de investiții, de aprobat în formă 

modificată, pentru că mai sunt niște proiecte în derulare și o să vă tot plictisim cu acest 

proiect de hotărâre. Aș vrea să spun celor foarte interesați că, așa cum am anunțat deja la 

construirea bugetului pe anul 2022 și de câte ori am avut ocazia, alocările financiare de la 

bugetul național pentru asistență socială nu ne ajută să închidem salarizarea pe cele toate 12 

luni. Dacă nu greșesc, contribuția de la nivel național este acum undeva la 59%, diferența 

fiind contribuția consiliului județean. Legea  spune că consiliile județene, că instituțiile 

consiliilor județene pot să finanțeze cu minim 10% sau că de la nivel național, contribuția e 

de maxim 90%. Suntem cumva într-un echilibru destul de dezavantajos pentru noi. Vestea 

bună este că am discutat la Ministerul de Finanțe și este în pregătire o rectificare în mod 

expres pentru banii alocați asistenței sociale. Situația de la Giurgiu este una generală la nivel 

de țară. Cred că o săptămână va dura până se parcurg toate etapele procedurale și sunt 

convins că, după această rectificare, nu vom avea niciun fel de emoții ca să plătim salariile și 
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ultimele două luni din an. Aceasta a fost ordinea de zi, acestea au fost proiectele. Supun 

aprobării rectificarea bugetului, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.294 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O să vă rugăm ca săptămâna viitoare în format fizic sau online, dacă aveți și altele de făcut în 

același timp, să ne ajutați cu o ședință extraordinară. Avem de aprobat documentația pentru 

concesionarea celor 300 de ha aflate în proprietatea consiliului județean. Insist să construim 

în parteneriat cu o firmă privată o centrală fotovoltaică de mari dimensiuni care să ne aducă 

și venituri suplimentare și să ne ofere și posibilitatea de a folosi energie electrică la un preț 

mai mic pentru tot ce înseamnă instituții publice în județul Giurgiu. Mulțumim mult pentru 

participare. Încă o dată, distracție plăcută celor care au invitați pe aproape și sărbătoriți!   

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Dumitru Beianu                                             Aurelia Brebenel 
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Iulia Teodorescu________   
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