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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(3), alin.(4) și alin.(6) raportat la art.134 

alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5), art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

  

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU 

DISPUNE: 

 

 

 Art.1. (1) Se convoacă de îndată Consiliul Județean Giurgiu în ședință extraordinară în 

data de 14 decembrie 2022, ora 1000, la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, 

nr.10, Giurgiu. 

(2) 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. 

 Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâre, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

 Art.4. Asupra proiectelor de hotărâre pot fi formulate și depuse amendamente până la 

momentul adoptării acestora. 

 Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții 

care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Serviciului Monitorizare proceduri 

administrative, cancelarie consiliu. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

        Aurelia Brebenel 

 

 

 

GIURGIU, 13 decembrie 2022 

Nr.429 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.429 din 13 decembrie 2022 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

al ședinței extraordinare convocată de îndată a Consiliului Județean Giurgiu din data de 14 

decembrie 2022, ora 1000 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 decembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.338 din 12 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.24030 din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24036 din 12 

decembrie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.24037 din 

12 decembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.339 din 12 decembrie 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 504 

Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – km 3+263- 9+473 şi km 10+753 - 

20+200”, 15,657 km, referatul de aprobare nr.24058 din 12 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.24060 din 12 decembrie 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 

 

4. Proiect de hotărâre nr.333 din 09 decembrie 2022 privind aprobarea proiectului 

„Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”, a documentației și a 

indicatorilor tehnico-economici asociați proiectului, referatul de aprobare nr.23859 din 09 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23861 din 09 decembrie 2022 al 

Direcţiei Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate al Compartimentului Dezvoltare 

regională nr.23862 din 09 decembrie 2022, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

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

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Daniela Dorobanțu   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 
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5. Proiect de hotărâre nr.336 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu” și a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.23964 din 12 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23970 din 12 decembrie 2022 al 

Compartimentului Programe și proiecte europene, 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 

   dna. Elena Dumitrașcu  - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.337 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru” și a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.23989 

din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23995 din 12 decembrie 

2022 al Compartimentului Programe și proiecte europene, 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 

   dna. Miruna Eftimiu  - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 
 

7. Proiect de hotărâre nr.332 din 08 decembrie 2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 6%, 

pe anul 2022, referatul de aprobare nr.23673 din 08 decembrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.23680 din 08 decembrie 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 
 

 

 

   PREȘEDINTE,    SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

  Dumitru Beianu              Aurelia Brebenel 


