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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE 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. 

  

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

  

 Lucrările şedinţei se desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29 

octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

 

Au răspuns următorii consilieri judeţeni: Meclea Alina, Ionescu Cătălin - Ionuț, Anculescu 

Silviu - Cristian, , Gavrilă Dumitru, dna Danciu Dana – Andreea, dl. Negoiță Iulian, Corbea Cătălin 

– Virgil, , 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,  Ionescu Diana - 

Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion Cosmin – Niculae, Crăciun Flory – 

Ordando  și Cristescu Dan. 

A lipsit dl. 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 
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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     - preşedinte C.J.G 

         dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dl. Cristian-Silviu Anculescu   - 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     - preşedinte C.J.G 

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

     dl. Cristian-Silviu Anculescu   - 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 

    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 
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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     - preşedinte C.J.G 

       dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - 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 

       dna. Mariana Ionescu    - consilier 

       dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - 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     - preşedinte C.J.G 

       dna. Florentina Stănculescu    - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

11. Diverse: 

- Raportul de control privind verificarea unor aspecte legate de gestionarea elementelor 

patrimoniale ale entității 
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- Decizia nr.42 din 22 decembrie 2020 a Camerei de Conturi Giurgiu 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de 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 

       dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

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

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 aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a 

Asociaților a Societății JUDSERV 2020 S.R.L., durata mandatului și stabilirea atribuțiilor 

acestora. 

  

 Adoptat cu un număr de 16 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și o abținere, devine 

hotărârea nr.4. 
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3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de mandat al administratorului Societăţii 

JUDSERV 2020 S.R.L.  

 

 Adoptat cu un număr de 16 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și o abținere, devine 

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. 

 

 Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și o abținere, devine 

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”.  

 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

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.  

 

Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.8. 

 

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 – CO-STOP”,.  

 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.9. 
 

8. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Giurgiu în anul 

2021.  

 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.10. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcții ale 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu. 

 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.11. 
 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. 

 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.12. 
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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 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării 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.  

 

 Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.13. 
 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării 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.  

 

 Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri, devine 

hotărârea nr.14. 
 

 

 

 

    PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                                      Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 28 ianuarie 2021  


