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PROCES-VERBAL 

 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 29 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 29 decembrie 2020, ora 1000, în 

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

Dispoziţia nr.323 din 23 decembrie 2020 conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, ședința desfășurându-se conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29 

octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

 La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Meclea Alina PNL prezent 

2.  Corbea Cătălin-Virgil PNL prezent 

3.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

4.  Enache Ionuț-Cristian PNL prezent 

5.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

6.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent 

7.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

8.  Negoiță Iulian PNL prezent 

9.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

10.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

11.  Enache Nicolae PNL prezent 

12.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

13.  Lungu Silviu PNL prezent 

14.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

15.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

16.  Alecu Constantin PNL prezent 

17.  Popescu Alexandru-George PNL prezent 

18.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

19.  Corozel Lucian PSD prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 
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Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au avut la dispoziție timp 

pentru adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii. 
 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 decembrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.153 din 09 decembrie 2020 privind numirea reprezentanților 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Spitalului de 

Pneumoftiziologie Izvoru, referatul de aprobare nr.16633 din 9 decembrie 2020 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.16634 din 9 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și 

administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

    dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl.Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.154 din 09 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia 

Pescuitului Dunărean”, referatul de aprobare nr.16635 din 9 decembrie 2020 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.16636 din 9 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și 

administrație publică şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.155 din 09 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”I.A. 

Bassarabescu” Giurgiu, referatul de aprobare nr.16637 din 9 decembrie 2020 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.16638 din 9 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și 

administrație publică, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport şi avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

25.  Crăciun Flory-Orlando PSD prezent 

26.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

27.  Bălan Cristina PSD prezent 

28.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

29.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

30.  Cristescu Dan PSD prezent 
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5. Proiect de hotărâre nr.156 din 09 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale 

nr.1 Giurgiu, referatul de aprobare nr.16639 din 9 decembrie 2020 al preşedintelui, raportul 

de specialitate nr.16640 din 9 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică, 

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

publică și situații de urgență  

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.157 din 09 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Administrativ al Teatrului ”Tudor Vianu” 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.16641 din 9 decembrie 2020 al preşedintelui, raportul de 

specialitate nr.16642 din 9 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică, 

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

publică și situații de urgență  

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.158 din 09 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Giurgiu în Comisia de orientare școlară și profesională în cadrul 

Centrului Județean de Resurse și Asistență Educațională Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.16643 din 9 decembrie 2020 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.16644 din 9 

decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru 

educație, cultură, tineret și sport şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.159 din 10 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean ”Teohari 

Antonescu” Giurgiu, referatul de aprobare nr.16712 din 10 decembrie 2020 al preşedintelui, 

raportul de specialitate nr.16713 din 10 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 

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

ordine publică și situații de urgență  

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.160 din 11 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-

Socială Mogoșești, referatul de aprobare nr.16778 din 11 decembrie 2020 al preşedintelui, 

raportul de specialitate nr.16779 din 11 decembrie 2020 al Direcţiei juridice și administrație 

publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență  

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

           dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 
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    dl.Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.161 din 11 decembrie 2020 privind stabilirea taxelor care vor fi 

percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate  acestuia 

pentru anul fiscal 2021, referatul de aprobare nr.14098 din 30 octombrie 2020 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.14099 din 30 octombrie 2020 al Direcției 

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

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

educație, cultură, tineret și sport şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență  

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

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

      dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.162 din 14 decembrie 2020 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor 

asigurate de Centrul de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, pentru anul 2021, referatul de 

aprobare nr.16992 din 14 decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.16993 

din 14 decembrie 2020 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

sport  

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

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.163 din 14 decembrie 2020 privind aprobarea costurilor medii 

lunare de întreţinere şi  a contribuţiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, 

în funcție de gradul de dependență, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru 

anul 2021, referatul de aprobare nr.16990 din 14 decembrie 2020 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.16991 din 14 decembrie 2020 al Direcției economice, avizul Comisiei 

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

educație, cultură, tineret și sport  

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

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

        dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.165 din 15 decembrie 2020 privind modificarea art.1 din 

Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.64 din 25 mai 2018, referatul de aprobare 

nr.17131 din 15 decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.17132 din 15 

decembrie 2020 al Compartimentului dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru 

investiții, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială, 

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

publică și situații de urgență  

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

           dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

    dl.Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 
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     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

           dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.166 din 16 decembrie 2020 privind aprobarea contului  de 

execuție a bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului fondurilor 

externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2020, referatul de aprobare nr.17190 din 16 

decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.17191 din 16 decembrie 2020 al 

Direcției economice şi avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri  

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

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.167 din 17 decembrie 2020 privind încetarea aplicabilității 

Hotărârii nr.141 din 21 octombrie 2014 a Consiliului Județean Giurgiu, cu modificările și 

completările ulterioare, referatul de aprobare nr.17302 din 17 decembrie 2020 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.17303 din 17 decembrie 2020 al Direcţiei logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

de urgență  

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

           dna. Daniela Burcea    - director executiv 

           dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.169 din 17 decembrie 2020 privind aprobarea devizului general 

actualizat şi a noilor indicatori tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de 

investiții „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”, referatul 

de aprobare nr.17331 din 17 decembrie 2020 al preşedintelui, raportul de specialitate 

nr.17332 din 17 decembrie 2020 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei 

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

investiții, urbanism și infrastructură  

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

           dna. Lidia Pană     - director executiv  

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

      dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.170 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea costurilor medii 

lunare de întreţinere şi  a contribuţiilor 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 2021, referatul de aprobare nr.17356 

din 18 decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.17357 din 18 decembrie 

2020 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

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

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

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.171 din 18 decembrie 2020 privind aprobarea costului mediu 

lunar de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, 

precum şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu 

handicap care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată pentru anul 2021, referatul 

de aprobare nr.17358 din 18 decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.17359 din 18 decembrie 2020 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, 
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economie, fonduri europene și mediu de afaceri şi avizul Comisiei pentru educație, cultură, 

tineret și sport  

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

           dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

 

 

19. Proiect de hotărâre nr.172 din 18 decembrie 2020 pentru modificarea Hotărârii nr.120 

din 30 septembrie 2019  privind aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și dotare 

Muzeul Județean Teohari Antonescu” şi a cheltuielilor legate de proiect, referatul de 

aprobare nr.17431 din 18 decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.17432 

din 18 decembrie 2020 al Compartimentului programe și proiecte europene, avizul 

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

pentru investiții, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret 

și sport şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

           dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

      dl. Alexandru-George Popescu    - preşedinte comisie 

     dna.Alina Meclea     - preşedinte comisie 

           dl.Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (30 voturi). 
 

 

XXXXX 

 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 decembrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 

 

2. Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanților Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, a primit aviz 

favorabil din partea Comisiei pentru sănătate și protecție socială și Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență.  

 

De la acest punct și până la punctul 9 inclusiv, se impune vot secret și se solicită 

propuneri din partea celor două grupuri politice. Urmează procedura de exercitare a votului 

secret conform art.6 din Procedura aprobată în anexă la Hotărârea nr.111 din 29 octombrie 2020, 

”Art.6. – În vederea exprimării votului secret în prezenta procedură, prin grija Secretarului 

general al județului, se va pune la dispoziție consilierilor județeni o adresă de e-mail la care va 

avea acces doar personalul din cancelaria consiliului județean, care va printa și număra voturile 

exprimate”. 

 

Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.: 

- Propunerile grupului de consilieri județeni ai Partidului Național Liberal la acest punct sunt 

următoarele: titulari, Tudor Mihai-Bogdan și Deliu Radu-Silviu, iar supleanți, Gavrilă Dumitru și 

Gica Andrei-Ștefan. 
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Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea alegerii reprezentanților Consiliului Judeţean Giurgiu în Consiliul 

de Administrație al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, după cum urmează: 

 

1. TUDOR MIHAI BOGDAN - titular 

În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  -  31 

voturi ”împotrivă”  -  0 

voturi „anulate”  -  0 

Total  voturi exprimate -  31 

 

2. GAVRILĂ DUMITRU - supleant 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  -  31 

voturi ”împotrivă”  -   0 

voturi „anulate”  -   0 

Total  voturi exprimate -  31 

 

3. DELIU RADU-SILVIU - titular 

În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  -  31 

voturi ”împotrivă”  -  0 

voturi „anulate”  -  0 

Total  voturi exprimate -  31 

 

4. GICA ANDREI-ȘTEFAN - supleant 

În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31  

voturi ”împotrivă”  -  0 

voturi „anulate”  -  0 

Total  voturi exprimate -  31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.155. 

 

3. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu 

în Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”, a primit 

aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.  

 

Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.: 

- Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune pe dl.Nan Tiberiu-Genu. 

 

Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Adunarea Generală a Asociaţiei „Giurgiu – Tradiţia Pescuitului Dunărean”, după cum urmează: 

 

NAN TIBERIU-GENU 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 

voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 



8 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.156. 

 

4. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu 

în Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport, 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

 

Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.: 

- Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune pe dna Ruse Daniela. 

 Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul de Administrație al Bibliotecii Județene ”I.A. Bassarabescu” Giurgiu, după cum 

urmează: 

 

RUSE DANIELA 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 

voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.157. 

 

5. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu 

în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu, a primit aviz 

favorabil din partea Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport, Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență.  

 

Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.: 

- Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune pe dna Meclea Alina. 

 Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu, după cum urmează: 

 

1. MECLEA ALINA 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 

voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.158. 

 

6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu 

în Consiliul Administrativ al Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, a primit aviz favorabil 

din partea Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport, Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență.  

 

Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.: 

- Grupul consilierilor județeni ai Partidului Național Liberal propune pe dl.Nan Tiberiu-Genu. 
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 Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul Administrativ al Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, după cum urmează: 

 

NAN TIBERIU-GENU 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 

voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.159. 

 

7. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu 

în Comisia de orientare școlară și profesională în cadrul Centrului Județean de Resurse și 

Asistență Educațională Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru 

educație, cultură, tineret și sport, Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

 

Dl. Corozel Lucian: 

- Propunerea grupului de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat pentru Comisia de 

orientare școlară și profesională în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Giurgiu este dna. Cristina Bălan. 
Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în 

Comisia de orientare școlară și profesională în cadrul Centrului Județean de Resurse și Asistență 

Educațională Giurgiu, după cum urmează: 

 

BĂLAN CRISTINA 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 

voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.160. 

 

8. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu 

în Consiliul de Administrație al Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu, a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport, 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

 

Dl. Corozel Lucian: 

- Propunerea grupului de consilieri județeni ai Partidului Social Democrat la acest punct este dl. 

Grigore Mihăiță Napoleon. 

Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul de Administrație al Muzeului Județean ”Teohari Antonescu” Giurgiu după cum 

urmează: 

 

GRIGORE MIHĂIȚĂ NAPOLEON 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 
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voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.161. 

 

9. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu 

în Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, a primit 

aviz favorabil din partea Comisiei pentru sănătate și protecție socială, Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență.  

 

Dl. Corozel Lucian: 

- Propunerea grupului de consilieri județeni ai Patidului Social Democrat la acest punct este 

Răgălie Cristian Mihai. 

Comisia de numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea desemnării reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, după cum urmează: 

 

RĂGĂLIE CRISTIAN MIHAI 

 În urma numărării voturilor a rezultat următoarele: 

voturi ”pentru”  - 31 

voturi ”împotrivă”  - 0 

voturi „anulate”  - 0 

Total  voturi exprimate - 31 

 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.162. 

 

10. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de Consiliul 

Judeţean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2021, 

a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri, Comisiei pentru investiții, urbanism și infrastructură, Comisiei pentru 

educație, cultură, tineret și sport şi aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență. 

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.163. 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a 

contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul 

de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti, pentru anul 2021, a primit aviz favorabil din 

partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri şi  

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport.  

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.164. 

 

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

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

dependență, în Căminul pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2021, a primit 

aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri şi Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport.  
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În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.165. 

 

13. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea Consiliului Judeţean 

Giurgiu nr.64 din 25 mai 2018, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru 

investiții, urbanism și infrastructură, Comisiei pentru sănătate și protecție socială, 

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport şi aviz favorabil din partea Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență.  

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.166. 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului  de execuție a bugetului de venituri şi 

cheltuieli al județului Giurgiu și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe 

trimestrul IV parțial, 2020, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.167. 

 

15. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilității Hotărârii nr.141 din 21 octombrie 

2014 a Consiliului Județean Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare, a primit 

aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.  

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.168. 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat şi a noilor indicatori 

tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Restaurare, 

consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari Antonescu”, a primit aviz favorabil din 

partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri şi aviz 

favorabil din partea Comisiei pentru investiții, urbanism și infrastructură.  

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.169. 

 

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

contribuţiilor 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 2021, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri şi Comisiei pentru educație, 

cultură, tineret și sport.  

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind 

hotărârea nr.170. 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un 

copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi aprobarea 

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

de protecţie în formă instituţionalizată pentru anul 2021, a primit aviz favorabil din 

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

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport.  
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În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.171. 

 

19. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii nr.120 din 30 septembrie 2019 privind 

aprobarea proiectului „Restaurare, consolidare și dotare Muzeul Județean Teohari 

Antonescu” şi a cheltuielilor legate de proiect, a primit aviz favorabil din partea Comisiei 

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

investiții, urbanism și infrastructură, Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport şi 

aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

 

În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, 

devenind hotărârea nr.172. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                            Aurelia Brebenel 
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