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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 18 NOIEMBRIE 2022 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 18 noiembrie 2022, 

ora 1000, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.408 din 16 noiembrie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) 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 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent online 

3.  Meclea Alina PNL Prezent online 

4.  Vacant   PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent  

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 online 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent  

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent  

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent  

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent  

17.  Alecu Constantin PNL Prezent  

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent  

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent  

22.  Vacant   PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent  

24.  Răgălie Cristian-Mihai 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.; 

Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și 

exprimării votului. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Aveți prezentat proiectul ordinii de zi. Avem un proiect foarte important cel de 

la punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație a terenurilor 

care fac parte din imobilul „Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu în 

suprafață totală de 3.016.843 mp, 300 de ha, în scopul construirii unei Centrale electrice 

fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 MWp. Am avut inclusiv astăzi o nouă întâlnire 

cu Comisia de buget și Comisia juridică pentru că sunt foarte multe detalii extrem de 

importante și felicit toți participanții la acest efort conjugat, că au încercat să-și aducă 

aportul, să contribuie la găsirea celei mai bune forme a documentației și a contractului 

asociat. Din păcate, inclusiv discuțiile de astăzi au generat câteva completări și modificări, nu 

foarte consistente dar importante și, ca atare, am convenit cu toții să amânăm acest proiect 

pentru următoarea ședință de săptămâna viitoare. Ca atare, vă supun aprobării proiectul 

ordinii de zi fără punctul 5. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? Mulțumesc. 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 08 noiembrie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.308 din 15 noiembrie 2022 privind modificarea utilizării 

excedentului bugetului local al județului Giurgiu în anul 2022, referatul de aprobare nr.22215 

din 15 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22222 din 15 noiembrie 

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

fonduri europene și mediu de afaceri 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

 

3. Proiect de hotărâre nr.309 din 15 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 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent  

26.  Bălan Cristina PSD Prezent  

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent  

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent  

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent  
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aprobare nr.22216 din 15 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22223 

din 15 noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

 

4. Proiect de hotărâre nr.303 din 10 noiembrie 2022 privind alocarea sumei de 20.000 lei 

pentru finanțarea cheltuielilor aferente organizării unor acțiuni dedicate zilei de 1 Decembrie, 

referatul de aprobare nr.21940 din 10 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.21949 din 10 noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și 

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

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Dna secretar. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Din cei 29 de membri ai Consiliului Județean Giurgiu în funcție sunt prezenți toți, nu avem 

niciun absent. Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței ordinare din data de 08 

noiembrie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.308 privind modificarea utilizării excedentului bugetului 

local al județului Giurgiu în anul 2022. Este un demers generat de eforturile noastre de a 

identifica surse de finanțare pentru plata salariilor restante la Direcția Generală de Asistență 

Socială și, ca atare, Comisia de buget aviz favorabil. Vă supun discuțiilor proiectul de 

hotărâre. Supun aprobării atunci, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.295 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Putem să comunicăm deja direcției, angajaților de la Direcția Generală de Asistență Socială.  

Vom demara imediat după ședință procedurile privind informarea, transmiterea documentelor 

necesare la Trezorerie. Sperăm ca toate aceste proceduri să fie parcurse până cel târziu marți, 

dată la care ar trebui să fie plătite salariile pe luna trecută. Punctul 3: Proiect de hotărâre 

nr.309 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. Este un proiect cu care v-am obișnuit și o să vă tot 

obișnuim, mereu apar modificări. Comisia de buget, aviz favorabil. 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.296 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.303 privind alocarea sumei de 20.000 lei pentru 

finanțarea cheltuielilor aferente organizării unor acțiuni dedicate zilei de 1 Decembrie. Este 

un efort rezonabil pe care îl facem pentru a veni în întâmpinarea colegilor de la 
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municipalitate pentru organizarea în municipiul Giurgiu a zilei de 1 Decembrie, ca în fiecare 

an. Comisia de buget, aviz favorabil. Discuții , vă rog ? 

- Supun aprobării proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.297 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5 repet, îl vom avea în mape și pe ordinea de zi la următoarea ședință. Dacă sunt alte 

probleme pe care credeți că le-am putea discuta și rezolva în această formulă? Mulțumesc 

pentru participare, weekend plăcut!  

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                           Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 18 noiembrie 2022 


