PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 28 IANUARIE 2021

Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 28 ianuarie 2021, ora 1100, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.18 din 22 ianuarie 2021 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.
Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin
Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă.
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
1.
2.
3.
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8.
9.
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11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Numele și prenumele

Formațiunea politică

Meclea Alina
Corbea Cătălin-Virgil
Ionescu Cătălin-Ionuț
Anculescu Silviu-Cristian
Danciu Dana-Andreea
Gavrilă Dumitru
Negoiță Iulian
Gica Andrei-Ștefan
Georgescu Mihai-Cătălin
Enache Nicolae
Deliu Radu-Silviu
Lungu Silviu
Tudor Mihai-Bogdan
Nan Tiberiu-Genu
Alecu Constantin
Popescu Alexandru-George
Mihalcea Elisabeta
Corozel Lucian
Preda Ionuț-Gabriel
Vucă Emil-Gabriel
Stoianovici Crina-Alexandra
Lazăr Daniel-Cosmin
Răgălie Cristian-Mihai
Crăciun Flory-Orlando

PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
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Prezență
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

25.
26.
27.
28.
29.

Ionescu Diana-Marga
Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD

prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

A fost absent de la lucrările ședinței domnul Enache Ionuț-Cristian.
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, au fost transmise
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 08 ianuarie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna. Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.176 din 28 decembrie 2020 privind desemnarea reprezentanților
Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L. și
stabilirea atribuțiilor acesteia, referatul de aprobare nr.17888 din 28 decembrie 2020 al
președintelui, raportul de specialitate nr.17889 din 28 decembrie 2020 al Direcţiei juridice
și administrație publică, 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
dna. Nina Carmen Crișu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Cristian-Silviu Anculescu

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

3. Proiect de hotărâre nr.177 din 31 decembrie 2020 privind aprobarea organigramei,
statului de funcții și Regulamentului de organizare și funcționare ale Societăţii JUDSERV
2020 S.R.L., precum și aprobarea contractului de mandat al administratorului, referatul de
aprobare nr.18044 din 31 decembrie 2020 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.18045
din 31 decembrie 2020 al Direcției juridice și administrație publică, 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
dna. Nina Carmen Crișu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Cristian-Silviu Anculescu

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

4. Proiect de hotărâre nr.4 din 12 ianuarie 2021 pentru modificarea art.1 din Hotărârea
nr.136 din 3 decembrie 2020 privind validarea componenței nominale a Autorităţii
Teritoriale de Ordine Publică a județului Giurgiu şi de stabilire a indemnizației de ședință
pentru membrii acesteia, referatul de aprobare nr.530 din 12 ianuarie 2021 al preşedintelui,
raportul de specialitate nr.531 din 12 ianuarie 2021 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
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dl. Cristian-Silviu Anculescu

- preşedinte comisie

5. Proiect de hotărâre nr.6 din 14 ianuarie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită
Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu – Serviciul Rutier a unor echipamente
achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea
conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”,
referatul de aprobare nr.696 din 14 ianuarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate
nr.697 din 14 ianuarie 2021 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu,
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. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Radu-Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl. Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.8 din 14 ianuarie 2021 privind desemnarea reprezentanților
consiliului județean în comisia de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale
secretarului general al județului Giurgiu, pentru anul 2020, referatul de aprobare nr.735 din
14 ianuarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.736 din 14 ianuarie 2021 al
Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură şi
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ruse
- consilier
dl. Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.9 din 15 ianuarie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită
Spitalului Județean de urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în cadrul
proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului
Giurgiu – CO-STOP”, referatul de aprobare nr.798 din 15 ianuarie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.799 din 15 ianuarie 2021 al Direcției logistică, managementul
spitalelor şi patrimoniu, 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. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Radu-Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl. Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.10 din 18 ianuarie 2021 privind utilizarea excedentului bugetului
local al județului Giurgiu în anul 2021, referatul de aprobare nr.847 din 18 ianuarie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.848 din 18 ianuarie 2021 al Direcției economice și
avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
dna. Florentina Stănculescu
dna. Elisabeta Mihalcea

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie

9. Proiect de hotărâre nr.11 din 19 ianuarie 2021 privind aprobarea modificării
organigramei şi statului de funcții ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, referatul de
aprobare nr.958 din 19 ianuarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.959 din 19
ianuarie 2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor
publice de cultură, 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
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dna. Mariana Ionescu
dl. Radu-Silviu Deliu
dl. Cristian-Silviu Anculescu

- consilier
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

10. Proiect de hotărâre nr.13 din 20 ianuarie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.1059 din 20 ianuarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.1060 din 20 ianuarie 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și
protecție socială
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
dna. Florentina Stănculescu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Radu-Silviu Deliu

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

11. Diverse:
- Raportul de control privind verificarea unor aspecte legate de gestionarea elementelor
patrimoniale ale entității
- Decizia nr.42 din 22 decembrie 2020 a Camerei de Conturi Giurgiu
Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 voturi).

SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI
1. Proiect de hotărâre nr.12 din 19 ianuarie 2021 privind solicitarea de transmitere din
domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru
Clubul Sportiv Școlar Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu a imobilului
INTERNAT al Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup Școlar), situat
în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.30 B, referatul de aprobare nr.1000 din 19 ianuarie
2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.1001 din 19 ianuarie 2021 al Direcţiei
logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu, avizul Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și
agricultură 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. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
2. Proiect de hotărâre nr.14 din 25 ianuarie 2021 privind solicitarea trecerii imobilului
situat în municipiul Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu -Gherea nr.5, judeţul Giurgiu, din
domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia
Prefectului Judeţul Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea
Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de aprobare nr.1288 din 25 ianuarie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.1289 din 25 ianuarie 2021 al Compartimentului
dezvoltare regională şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
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dna. Elena Dumitrașcu
dl. Cristian-Silviu Anculescu

- conducător compartiment
- preşedinte comisie

Suplimentarea a fost aprobată cu 17 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”.

XXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 08 ianuarie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi .
2. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Județului Giurgiu în Adunarea
Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L. și stabilirea atribuțiilor
acesteia, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene și mediu de afaceri și Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.:
- Propunerile din partea grupului PNL pentru Ph nr.176/28.12.2020 sunt Lungu Silviu și Tudor
Mihai-Bogdan.
Dl. Corozel Lucian:
- Grupul consilierilor județeni ai Partidul Social Democrat propune desemnarea unui
reprezentant în Adunarea Generala Asociaților Societății JUDSERV după ce instanța se va
pronunța în procesul în care noi am atacat hotărârea înființării acestei societății. Dacă
instanța va declara această hotărâre legală, atunci vom înainta și o propunere pentru această
adunare generală.
Dl.Dumitru Beianu–președinte C.J.G. :
- În ceea ce privește Ph nr.176/28.12.2020 (punctul 2 pe ordinea de zi) privind desemnarea
reprezentanților Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV
2020 S.R.L. și stabilirea atribuțiilor acesteia, desemnarea celor trei reprezentanți nu poate fi
supusă la vot fără propunerea din partea PSD, deoarece s-ar încălca prevederile art.176 din
Codul administrativ. Prin urmare, formulez următorul amendament: modificarea proiectului
de hotărâre în sensul eliminării art.2, precum și a prevederilor legale aplicabile din
preambul și renumerotarea celorlalte articole. Prevederile eliminate vor face obiectul unui
alt proiect care va fi supus aprobării consiliului în ședința ordinară din luna februarie. Prin
eliminarea art.2 proiectul de hotărâre va fi introdus în formularul de vot nemaifiind aplicabilă
procedura votului secret.
Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și
1 ”abținere”.
Prin eliminarea art.2 din proiect, hotărârea va avea următorul titlu: ”HOTĂRÂRE
privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților a Societății
JUDSERV 2020 S.R.L., durata mandatului și stabilirea atribuțiilor acestora”.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi
”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 1 ”abținere”, devenind hotărârea nr.4.
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcții și
Regulamentului de organizare și funcționare ale Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L.,
precum și aprobarea contractului de mandat al administratorului, a primit aviz favorabil
din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și
Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Dl.Dumitru Beianu–președinte C.J.G. :
- Având în vedere că acest punct este în strânsă legătură cu punctul nr.2, propun modificarea
acestuia în sensul eliminării art.1, precum și a prevederilor legale aplicabile din preambul și
implicit renumerotarea articolelor. Prevederile eliminate vor face obiectul unui alt proiect
care va fi supus aprobării consiliului în ședința ordinară din luna februarie.
Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu 16 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și
1 ”abținere”.
Prin eliminarea art.1 din proiect, hotărârea va avea următorul titlu: HOTĂRÂRE privind
aprobarea contractului de mandat al administratorului Societății JUDSERV 2020 S.R.L
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 16 voturi
”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 1 ”abținere”, devenind hotărârea nr.5.
4. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.136 din 3 decembrie 2020
privind validarea componenței nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a
județului Giurgiu şi de stabilire a indemnizației de ședință pentru membrii acesteia a
primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi
”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” devenind hotărârea nr.6.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului de
Poliție al județului Giurgiu – Serviciul Rutier a unor echipamente achiziționate în cadrul
proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între
municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, a primit aviz
favorabil din partea Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi Comisiei juridice,
ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind hotărârea nr.7.
6. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților consiliului județean în comisia
de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al
județului Giurgiu, pentru anul 2020, a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice,
ordine publică și situații de urgență.
Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G.:
- Propunerea din partea grupului PNL pentru PH nr.8/14.01.2021 este dl. Dumitru Gavrilă.
Dl. Corozel Lucian:
- Pentru desemnarea unui reprezentant în comisia de evaluare a performanțelor profesionale
individuale ale secretarului județului propunem pe dna Crina Stoianovici.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi ”pentru”,
0 voturi ”împotrivă” și 1 ”abținere” (dl. consilier Vucă Emil nu și-a exercitat dreptul de vot),
devenind hotărârea nr.8.
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7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de
urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în cadrul proiectului ”Dotare
medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – COSTOP”, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi
Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind hotărârea nr.9.
8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Giurgiu
în anul 2021, 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.10.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale
Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei
pentru sănătate și protecție socială şi Comisiei juridice, ordine publică și situații de
urgență.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind hotărârea nr.11.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare, a primit aviz favorabil
din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și
Comisiei pentru sănătate și protecție socială.
În urma centralizării voturilor proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate,
devenind hotărârea nr.12.
11. Proiect de hotărâre privind solicitarea de transmitere din domeniul public al statului și
din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Sportiv Școlar
Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a imobilului INTERNAT al Colegiului
Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup Școlar), situat în municipiul Giurgiu, str.
Uzinei, nr.30 B, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism și infrastructură, Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură, Comisiei pentru
educație, cultură, tineret și sport şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de
urgență.
Dna. Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G. propune următoarele amendamente:
1. la articolul 1 alin.(1) să folosim expresia ,,Se aprobă solicitarea Consiliului Județean
Giurgiu către Guvernul României de trecere ……” și va avea următorul cuprins:
” Art.1. (1) Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României
de trecere din domeniul public al statului și din administrarea Ministerului Educației și
Cercetării, pentru Clubul Sportiv Școlar Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a
imobilului INTERNAT al Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup
Școlar), situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.30 B, conform datelor de identificare
cuprinse în anexele nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.”
2. să introducem un nou articol cu următorul conținut: ”În cazul în care nu se respectă
destinația pentru care se solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului
care face obiectul prezentei hotărâri, sau dacă investiția nu se realizează în termen de 10
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ani de la data preluării, acesta va reveni în domeniul public al statului și în administrarea
Ministerului Educației și Cercetării”.
Dl. Corozel Lucian:
- Propun retragerea de pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre nr.12 din 19 ianuarie 2021,
deoarece consider că această solicitare sau aprobare de solicitare nu este foarte puternic
fundamentată și nici nu avem suficiente date privind sursa de finanțare a acestui obiectiv. Neați atașat la acest proiect de hotărâre decât hotărârile prin care acest imobil a trecut din
proprietatea municipiului Giurgiu în administrarea Ministerului Educației și Cercetării și
câteva schițe, fără a specifica dacă acest minister are sau nu are posibilitatea de a asigura
fondurile necesare reabilitării acestui imobil, fără a le solicita acest lucru și fără a avea un
răspuns în acest sens. Nu văd nicio statistică cu numărul de elevi din școlile profesionale din
municipiu și cu numărul de elevi care provin din mediul rural și au nevoie de cazare la
internat. De asemenea, nu este specificată nicio sursă de finanțare pentru reabilitarea acestui
imobil, nu știm dacă un astfel de proiect ar fi eligibil pe vreuna din axele de finanțare cu
fonduri europene nerambursabile, ceea ce ne duce la concluzia că această lucrare va fi
finanțată din fondurile proprii ale Consiliului Judeţean Giurgiu. Având în vedere situația
economică actuală, frământările mediului social și faptul că nu avem încă un buget aprobat la
nivel național și implicit la nivel județean, consider prematură aprobarea acestui proiect de
hotărâre.
- Va rog să luați în considerare această propunere și să o supuneți la vot! Propun modificarea
formularului de vot și includerea acestei propuneri ca și amendament!
Dl.Dumitru Beianu–președinte C.J.G. :
- Accesarea fondurilor europene se bazează pe două elemente indispensabile unei finanțări
așteptate: o documentație, DALI/SF/PT bine întocmită și o perioadă de timp de elaborare și
depunere a acesteia cât mai scurt. Evident, urmărim accesarea PNRR sau POR, vorbind
despre un monument istoric, dar suntem deja în întârziere cu elaborarea documentației
amintite și riscăm să nu ne încadrăm în perioada alocată depunerii proiectelor. Păcat că nu
putem discuta față în față, voi propune identificarea unei săli mari, pentru următoarele
ședințe, deoarece asemenea proiecte vom avea, foarte des. Vă rog să votați proiectul în forma
prezentată, finalizarea investiției menționate va reprezenta un succes comun.
- In mare, argumentația este valabilă și pentru internatul colegiului. Dacă dorim să atragem
fonduri europene, vă recomand, tuturor, să contribuiți la soluționarea oricăror probleme în
paralel cu elaborarea documentațiilor solicitate de ghiduri. Orice altă abordare neadecvată în
afara termenelor și nu îmi închipui că vrea cineva ca Giurgiu să fie altundeva decât în topul
ce evidențiază județele cu cele mai mari sume atrase și cele mai apreciate proiecte.
- Așa cum am explicat d-lui consilier Corozel, există un demers comun al asociației cj și a
guvernului pentru preluarea bunurilor din această categoriei. Am reținut propunerea privind
informarea detaliată, motiv pentru care vom folosi o sală mare, pentru ședințe “live”
- Revenind, am nevoie de aprobarea ph.12 pentru a completa lista bunurilor necesare pentru un
proiect care vizează dezvoltarea unui campus destinat învățământului dual, finanțare
PNRR, motiv pentru care vă rog să aprobați proiectul în forma avansată.
Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă”.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi ”pentru”, 12
voturi ”împotrivă” devenind hotărârea nr.13.
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12. Proiect de hotărâre privind solicitarea trecerii imobilului situat în municipiul Giurgiu,
str.Constantin Dobrogeanu-Gherea nr.5, judeţul Giurgiu, din domeniul public al statului
şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu în
domeniul public al Judeţului Giurgiu şi administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu, a
primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Dl. Anculescu C. – vicepreședinte C.J.G. propune următoarele amendamente:
1. să eliminăm ,,și administrarea Consiliului Județean” din titlu și art.1 și să facem această
mențiune după ce îl primim în proprietate;
2. la articolul 1 să folosim expresia ,,Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către
Guvernul României de trecere ……” și va avea următorul cuprins: ”Art.1 Se aprobă
solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul
public al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului
Judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu, a imobilului situat în municipiul
Giurgiu, str.Constantin Dobrogeanu Gherea nr.5, judeţul Giurgiu, având datele de
identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
3. să introducem un nou articol cu următorul conținut: ,,Imobilul prevăzut la articolul 1 se
declară bun de interes public judeţean”.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre împreună cu amendamentul au fost
adoptate în unanimitate, devenind hotărârea nr.14.
NOTĂ:

*Având în vedere erorile materiale de la punctele 14 și 16 sesizate de dl.Corozel și dl.Lazăr,
(acestea fiind inversate) precizăm următoarele:
- pct.14 trebuia să aibă următorul conținut: Amendament la Ph.12 din 19 ianuarie 2021:
1. la articolul 1 alin.(1) să folosim expresia ,,Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu
către Guvernul României de trecere ……” și va avea următorul cuprins: ” Art.1. (1) Se aprobă
solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public
al statului și din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Sportiv Școlar
Giurgiu în domeniul public al Judeţului Giurgiu a imobilului INTERNAT al Colegiului Tehnic
”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup Școlar), situat în municipiul Giurgiu, str. Uzinei, nr.30 B,
conform datelor de identificare cuprinse în anexele nr.1-5 care fac parte integrantă din prezenta
hotărâre.”
2. să introducem un nou articol cu următorul conținut: ”În cazul în care nu se respectă destinația
pentru care se solicită transmiterea dreptului de proprietate asupra imobilului care face obiectul
prezentei hotărâri, sau dacă investiția nu se realizează în termen de 10 ani de la data preluării,
acesta va reveni în domeniul public al statului și în administrarea Ministerului Educației și
Cercetării”),
- iar pct.16 trebuia să aibă următorul conținut: Amendament la Ph.14 din 25 ianuarie 2021:
1.să eliminăm ,,și administrarea Consiliului Județean” din titlu și art.1 și să facem această
mențiune după ce îl primim în proprietate;
2.la articolul 1 să folosim expresia ,,Se aprobă solicitarea Consiliului Județean Giurgiu către
Guvernul României de trecere ……” și va avea următorul cuprins: ”Art.1 Se aprobă solicitarea
Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului
şi administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu în
domeniul public al judeţului Giurgiu, a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str.Constantin
Dobrogeanu Gherea nr.5, judeţul Giurgiu, având datele de identificare prevăzute în anexa care
face parte integrantă din prezenta hotărâre.”
3.să introducem un nou articol cu următorul conținut: ,,Imobilul prevăzut la articolul 1 se
declară bun de interes public judeţean”.
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Întrucât, majoritatea consilierilor județeni și-au exprimat votul cu privire la aceste
amendamente, realizând prin votul domniilor lor că este vorba doar de o eroare materială
generată de procedura complexă de desfășurare a ședințelor on-line, rugăm consilierii care nu șiau exprimat încă votul, să voteze pe formularul primit, pentru a exista similitudine cu voturile
exprimate deja.
Cu privire la aceste precizări nu au fost formulate obiecțiuni de către consilierii județeni,
aceștia exprimându-și votul în cunoștință de cauză.
*În urma dezbaterilor care au avut loc asupra Ph.12 din 19 ianuarie 2021 a fost transmisă
adresa nr.18/25.01.2021 a Uniunii Naționale a Consiliilor Județene din România înregistrată la
Consiliul Județean Giurgiu sub nr.1363/26.01.2021.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 28 ianuarie 2021
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