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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 07 DECEMBRIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 07 decembrie 2022, 

ora 1300, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.424 din 06 decembrie 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 online 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Prezent online 

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 online 

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  

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent online 

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  

22.  Vacant  PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent online 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Andreea Ciotea  – consilier C.J.G.; 

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

- Dl.Mardale Nicu  – consilier 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 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați colegi!Vă mulțumesc pentru bunăvoință și implicare. Avem o ședință 

extraordinară astăzi cu câteva puncte, doar. Pentru completare mai avem un proiect pentru 

care colaborăm cu județele Ilfov, Călărași și Constanța și, ca atare, vă supun aprobării 

ordinea de zi cu proiectul nr. 329 suplimentar. Dacă sunt comentarii? Supun aprobării 

ordinea de zi, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 noiembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.317 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului 

pentru efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria de 

competență a județului Giurgiu, a Programului serviciului public de transport rutier 

județean de persoane prin curse regulate în anul 2023 și a Documentației de atribuire 

privind delegarea acestuia, referatul de aprobare nr.22777 din 23 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.22785 din 23 noiembrie 2022 al 

Administratorului public al județului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

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

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

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

   dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.319 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a 

principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de 

investiții „Modernizare DJ 505 Gogoșari-Putineiu-Halta CFR Chiriacu – DN 5B, 

Tronsoane 17+950 – 22+837, 24+151 – 32+822, 32+850 – 39+000, 39+000, 39+023 – 

49+003, 29,688 km”, referatul de aprobare nr.22980 din 24 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.22982 din 24 noiembrie 2022 al Direcţiei 

Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent  

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent  

30.  Bardan Daniela PSD Prezent online 
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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.320 din 28 noiembrie 2022 privind preluarea în domeniul public 

al județului Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.53, 

județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.23129 din 28 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23135 din 28 noiembrie 2022 al Direcției 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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.321 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), 

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

județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare drum județean (DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU”, 

referatul de aprobare nr.23183 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.23189 din 29 noiembrie 2022 al Direcţiei 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.322 din 29 noiembrie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1 și 

3 la Hotărârea nr.255 din 03.11.2022 privind aprobarea actualizării Devizului general, a 

principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la 

bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 503A, 

Halta CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ 

Teleorman”, referatul de aprobare nr.23199 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23205 din 29 noiembrie 2022 al Direcţiei 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 

 

7. Proiect de hotărâre nr.323 din 29 noiembrie 2022 privind alocarea sumei de 54.000 lei 

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

iarnă în anul 2022, referatul de aprobare nr.23236 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23242 din 29 noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 
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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. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.326 din 29 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.23250 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23252 din 29 

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 

 

9. Proiect de hotărâre nr.327 din 05 decembrie 2022 pentru completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 2022 privind aprobarea depunerii 

proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu– Etapa 1 (Oncologie și 

Neurologie)”, referatul de aprobare nr.23317 din 05 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23323 din 05 decembrie 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. Silviu-Radu Deliu    - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.328 din 05 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.23341 din 05 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23347 din 05 decembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios 

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

afaceri  

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.329 din 06 decembrie 2022 privind exprimarea acordului 

Consiliului Județean Giurgiu pentru participarea la implementarea proiectului din 

Investiția I.4 ”Implementarea a 3.000 km de trasee cicloturistice la nivel național” 

finanțat din PNRR, Componenta 11 – Turism și cultură, referatul de aprobare nr.23476 

din 06 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23482 din 06 

decembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare regională și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

        dl. Nicu Mardale    - consilier 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să parcurgem repede atunci ! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Pot să supun aprobării procesul verbal? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 noiembrie 2022. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Și legat de cvorum, toți membrii consiliului sunt prezenți.  

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, primul proiect 317: aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public de 

transport persoane pentru curse regulate. Avem două ADI-uri, ne-au rămas câteva trasee. Nu 

e nici pe departe cea mai bună formulă. Încercăm de anul viitor să facem niște modificări. 

Comisia de buget, Comisia de investiții, Comisia juridică, aviz favorabil. Noi trebuie să 

scoatem la licitație traseele care nu sunt prinse în aceste ADI-uri și pe care le gestionăm prin 

Direcția Județeană de Transport. Dacă sunt intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Dacă aveți cunoștințe care lucrează în domeniu, invitații să depună oferte pentru că sunt niște 

trasee, unele dintre ele chiar eficiente, chiar bănoase, dacă nu e greșit termenul. Să nu-și 

închipuie cineva că sunt cumva rezervate sau mai rău de atât rezervate pentru cineva...Măcar 

să-i anunțați că există în derulare o procedură în perioada asta. Dacă-i interesează pot să 

acceseze caietul de sarcini, să hotărască singuri, eventual. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.308 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.319 privind aprobarea unei documentații pe unul dintre 

drumurile județene DJ 505 în speță, pe care l-am depus pe Programul ”Anghel Saligny”. Nu 

este în lista investițiilor prioritare, dar  este un proiect important. Poate vom găsi finanțare noi 

sau alții mai deștepți în anii viitori. Comisia de buget, aviz favorabil. Comisia pentru 

investiții, la fel. Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.309 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind preluarea în domeniul public al județului Giurgiu a 

imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.53. Este vorba de sediul actual al 

bibliotecii județene care a avut un statut incert. E normal să fie în domeniul public al 

județului și, prin acest proiect de hotărâre, reglementăm această situație juridică. Comisia 

pentru investiții, Comisia juridică, avize favorabile. Dacă sunt discuții ? Supun aprobării 

proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.310 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în fază 

de D.A.L.I. a principalilor indicatori tehnico – economici pentru modernizare drum județean 

(DJ) 507A, comuna Băneasa, doar un tronson de 1,3 km dintr-un drum județean pe care l-am 
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aprobat acum câteva ședințe, câteva luni.. Comisia buget, Comisia pentru investiții, avize 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.311 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 6: Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1 și 3 privind aprobarea 

actualizării Devizului general, la un proiect de investiții mai vechi „Modernizare drumul 

județean DJ 503A, Halta CFR Oncești până la limită județ Teleorman”. Comisia buget, 

Comisia pentru investiții, avize favorabile. Discuții ? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.312 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 54.000 lei pentru achiziționarea 

pachetelor, acordate de Consiliul Județean cu ocazia sărbătorilor de iarnă în anul 2022. 

- Comisia de buget, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. Am alocat o sumă anterior, n-

ajung banii. Mai punem o sumă, dacă n-ajung nici ăștia, încuiem și plecăm acasă. Intervenții 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.313 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli. Încercăm să alocăm bani 

pentru câteva solicitări speciale. Comisia de buget, aviz favorabil. Discuții, vă rog ? Supun 

aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.314 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiectul important, unul dintre cele două despre care spuneam că sunt de referință pentru 

această ședință: Proiect de hotărâre nr.327 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu– Etapa 1 (Oncologie și Neurologie)”. 

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

Sperăm să realizăm proiectul ăsta pentru județul Giurgiu și să dea Dumnezeu să nu avem 

niciunul nevoie să-l vedem și pe dinăuntru, după ce se va realiza! Nu sunt nici pe departe 

toate detaliile aranjate. E o competiție deschisă, nici nu sunt foarte clare criteriile. E ca la noi. 

Sunt 49 de proiecte depuse dintr-o listă extinsă din care se vor finanța 25. În principiu am fi 

în cele 25, dar repet nu sunt niște criterii foarte clare în baza cărora să știi dacă ești deasupra 

liniei sau dedesubt.Ca la români.Totul se negociază până în ultima zi. Auzeam pe cineva 

aseară la televizor minunându-se, cum câteodată mă minunez și eu, cum de nu se poate în 

vremurile astea atât de grele, să nu existe măcar la nivel local niște oameni suficient de 

constructivi, de înțelegători, de atașați să facă echipă, să se laude împreună, să se laude 

separat.. . Nu, noi suntem între județele unde unii vor să facă bine, rău, nu contează și alții 

vor să încurce, la fel. Bine sau rău, nu contează. Și ne întrebăm de ce suntem ultimii în țara 

asta. De aia suntem ultimii. Dacă atâta știm, atâta facem. Bun. Discuții pe marginea acestui 

proiect de hotărâre? Nu o să aveți nevoie sunt convins că sunteți sănătoși tun și o să prindeți 

100 de ani, așa că faceți ce considerați. Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.315 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. E proiectul de care 

spuneam. O zi specială pentru o comunitate importantă. 

- Comisia de buget-finanțe, aviz favorabil. Discuții, vă rog ?  

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Mă abțin. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul, vă rog. Nu e luat în considerare, nu că se abține. Nu votează. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, da nu votează. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.316 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiectul de hotărâre acesta este unul cel mai special. A apărut ghidul acum patru zile. Mi-

am pus în cap tot consiliul că am insistat să facem un proiect. Cum spuneam îl facem în 

asociere cu alte trei consilii județene. Habar nu am dacă o să iasă. Nu mai este Constanța? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Vom vedea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  E o formulă empirică de intrare ca la pocher. Vom vedea dacă se și obține proiectul, deja 

suntem depășiți de situație. Dar proiectul de hotărâre presupune realizarea unor piste de 

biciclete pe niște trasee care ar trebui să devină interesante pentru iubitorii de cicloturism și 

mișcare în aer liber. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Dacă sunteți iubitori de biciclete 

vă rog să votați! 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.317 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acestea fiind zise, mulțumim mult de tot pentru participare. O să ne dați voie să vă mai 

deranjăm și săptămâna viitoare cu o ședință similară și după aceea, poate intrăm într-un 

parcurs mai organizat. 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                           Aurelia Brebenel 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 07 decembrie 2022 


