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MINUTA 

ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2022  

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 21 decembrie 2022, ora 13,00 în 

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

Dispoziţia nr.433 din 15 decembrie 2022, conform prevederilor art.179 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.   

 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. 

Prezenți: Beianu Dumitru, Mihalcea Elisabeta, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu Silviu - 

Cristian, Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei -Ștefan, Georgescu 

Mihai-Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu-Silviu, Lungu Silviu, Tudor Mihai – Bogdan, 

Croitorescu Alexandru - Liviu, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Tudorache Petre, Preda Ionuț 

- Gabriel, Vucă Emil - Gabriel, Lazăr Daniel–Cosmin, Simon Diana - Marga, Daniela Bardan,  

Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Răgălie Cristian - Mihai, Simion Cosmin - Niculae și 

Cristescu Dan. 

Absenți: Meclea Alina, Corozel Lucian. 

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. 

Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței anunțând retragerea de pe 

suplimentarea ordinii de zi a punctului nr.1 - Proiect de hotărâre nr.345 din 15 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. După care suplimentează ordinea de zi cu două proiecte de hotărâre: Proiect de hotărâre 

nr.347 din 20 decembrie 2022 și Proiect de hotărâre nr.348 din 21 decembrie 2022. 
  

1. Proiect de hotărâre nr.344 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2022, referatul de aprobare nr.24412 

din 15 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24419 din 15 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 

 

2. Proiect de hotărâre nr.340 din 14 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.180 din 23.08.2022 privind serviciul social „Rețeaua 

Persoanelor/Familiilor de plasament și Asistenților Maternali Profesioniști (PFAMP)“, referatul 

de aprobare nr.24301 din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24307 



 

din 14 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

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

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

3. Proiect de hotărâre nr.341 din 14 decembrie 2022 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de 

Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.24303 din 14 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.24308 din 14 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

4. Proiect de hotărâre nr.342 din 14 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a Monumentului 

istoric Schitul Strâmbu - Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.24331 

din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24333 din 14 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 Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

 

5. Proiect de hotărâre nr.343 din 15 decembrie 2022 pentru stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, 

începând cu data de 1 ianuarie 2023, referatul de aprobare nr.24379 din 15 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.24385 din 15 decembrie 2022 al Compartimentului 

Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, 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    - președinte C.J.G 

        dna Dude Ana Maria   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

6. Proiect de hotărâre nr.346 din 16 decembrie 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 „Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Băneasa, județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.24518 din 16 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.24522 din 16 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 Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

 

7. Proiect de hotărâre nr.347 din 20 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.24655 din 20 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.24661 din 20 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 

 

 

8. Proiect de hotărâre nr.348 din 21 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.24771 din 21 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24777 din 21 

decembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.24778 din 21 

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 

     dna Pană Lidia    - director executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.  

Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea care au fost aprobate cu unanimitate de voturi. 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.282 din 26 octombrie 2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor 

care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate 

acestuia pentru anul fiscal 2023, referatul de aprobare nr.20905 din 26 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20911 din 26 octombrie 2022 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate, 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. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 



 

3. Proiect de hotărâre nr.311 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea prețurilor medii la 

produsele agricole pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.22686 din 22 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.22693 din 22 noiembrie 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

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

ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.312 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea prețului mediu la 

masă verde pajiști naturale pentru recolta anului 2023, referatul de aprobare nr.22687 din 22 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22694 din 22 noiembrie 2022 al 

Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 

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

de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.324 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu cu Comuna Clejani și Școala Profesională Clejani în vederea acordării unei mese 

gratuite elevilor din învățământul profesional, referatul de aprobare nr.23217 din 29 noiembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23224 din 29 noiembrie 2022 al Serviciului 

Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

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

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.325 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu cu Comuna Călugăreni și Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni în vederea 

acordării unei mese gratuite elevilor din învățământul profesional, referatul de aprobare 

nr.23218 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23225 din 29 

noiembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

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

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.330 din 07 decembrie 2022 privind darea în administrarea 

Bibliotecii Județene ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, 

str. București, nr.53, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare 



 

nr.23589 din 07 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23595 din 07 

decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, 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. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.331 din 08 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.23672 din 08 decembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.23679 din 08 decembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și 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. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.334 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical aflat 

la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Șos. 

Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.23904 din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23910 din 12 

decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.335 din 12 decembrie 2022 privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, referatul 

de aprobare nr.23908 din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.23914 din 12 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 

 
       

XXXXXXXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul 

Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2023. 



 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.324 

 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul 

2023. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.325 

 

4. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu la masă verde pajiști naturale pentru 

recolta anului 2023. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.326 

 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Comuna Clejani și 

Școala Profesională Clejani în vederea acordării unei mese gratuite elevilor din învățământul 

profesional. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.327 

 

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Comuna Călugăreni și 

Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni în vederea acordării unei mese gratuite 

elevilor din învățământul profesional. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.328 

 

7. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Bibliotecii Județene ,,I.A. Bassarabescu” 

Giurgiu a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.53, aflat în domeniul 

public al județului Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.329 

 

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.330 

 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a Lotului 22 în 

suprafață de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical aflat la parterul imobilului 

Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat 

în domeniul privat al judeţului Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.331 

 

 

 



 

10. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special reprezentantului Județului 

Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de Dezvoltare Intercomunitară 

„SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.332 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri şi 

cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2022. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.333 

 

12. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu 

nr.180 din 23.08.2022 privind serviciul social „Rețeaua Persoanelor/Familiilor de plasament 

și Asistenților Maternali Profesioniști (PFAMP)“. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.334 

 

13. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” al județului 

Giurgiu. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.335 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul 

de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitul Strâmbu - 

Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.336 

 

15. Proiect de hotărâre pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei 

ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, 

precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, începând cu data de 1 

ianuarie 2023. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.337 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general, a principalilor 

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

pentru  obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul 

Giurgiu”. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.338 

 



 

17. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.339 

 

 

18. Proiect de hotărâre 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. 

 Adoptat cu un număr de 27 voturi ”pentru”, 0 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri” 

devine hotărârea nr.340 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE,              SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

         Dumitru Beianu                                                                    Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 21 decembrie 2022  


