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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la 

art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU 

 

DISPUNE: 

 

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 08 

noiembrie 2022, ora 1300 la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, Giurgiu. 

 (2) 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. 

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la 

momentul adoptării acestora. 

 Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții 

care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Serviciului Monitorizare proceduri 

administrative, cancelarie consiliu. 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

      CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

        Aurelia Brebenel 

 

 

 

GIURGIU, 02 noiembrie 2022 

Nr. 401 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.401 din 02 noiembrie 2022 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu din data de 08 noiembrie 2022, ora 1300 

 

 

 

1. 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 

 

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, referatul de aprobare nr.19736 din 10 octombrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.19744 din 10 octombrie 2022 al Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

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

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - 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 
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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 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 
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   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 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 
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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 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 


