ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 16 MARTIE 2021

Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat în şedinţă extraordinară de către preşedintele
Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, pentru data de 16 MARTIE 2021, ora 1100, prin
Dispoziţia nr.79 din 12 martie 2021, conform prevederilor art.178 alin.(2) 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 vor desfășura cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29
octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.
Prezenți: Meclea Alina, Ionescu Cătălin - Ionuț, Anculescu Silviu - Cristian, Gavrilă
Dumitru, dna Danciu Dana – Andreea, dl. Negoiță Iulian, , Enache Ionuț-Cristian, 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, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion
Cosmin – Niculae, dl.Crăciun Flory – Ordando și Cristescu Dan.
Absenți: dl. Corbea Cătălin – Virgil și dna Ionescu Diana – Marga.
Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea
analizării, formulării de amendamente și exprimării votului.
În cadrul ședinței s-a dezbătut următoarea
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2021 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 03 martie 2021 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
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3. Proiect de hotărâre nr.60 din 01 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli
infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în
faza Proiect tehnic și detalii de execuție, referatul de aprobare nr.3616 din 01 martie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.3617 din 01 martie 2021 al Direcției achiziții publice
și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 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
4. Proiect de hotărâre nr.61 din 01 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice pentru obiectivul de investiţii “Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei de
răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Proiect tehnic de execuție, referatul de aprobare
nr.3633 din 01 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3634 din 01 martie
2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, 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
5. Proiect de hotărâre nr.62 din 02 martie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public
al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat
în Municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.3699 din 02 martie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.3700 din 02 martie 2021 al Direcţiei juridice și administrație
publică, 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
- preşedinte C.J.G
dna. Nina Carmen Crișu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.63 din 04 martie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului
Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere
din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric
”Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat
Crucea de Piatră, strada Șoseaua București – Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu, referatul de
aprobare nr.3986 din 04 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3987 din 04
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martie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei
pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și 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. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.64 din 04 martie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului
Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere
din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui bun imobil situat în
sat Crucea de Piatră, Șoseaua București – Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu,
referatul de aprobare nr.3988 din 04 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.3989 din 04 martie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu,
avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și 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. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.65 din 04 martie 2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui
spaţiu în suprafaţa de 55,67 mp Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din
România, Filiala Giurgiu, aparţinând domeniului privat al judeţului Giurgiu, referatul de
aprobare nr.3990 din 04 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3991 din 04
martie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei
pentru sănătate și protecție socială și 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. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.71 din 10 martie 2021 privind aprobarea asocierii Județului
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu în vederea realizării Proiectului ”Campus Școlar Profesional și
Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.4378 din 10 martie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.4379 din 10 martie 2021 al Compartimentului
programe și proiecte europene și al Direcției juridice și administație publică, avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei
pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, Comisiei pentru educație,
cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Prezintă: dl.Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Elena Dumitrașcu
- conducător compartiment
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dna. Nina Carmen Crișu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Alexandru-George Popescu
dna. Alina Meclea
dl. Silviu-Cristian Anculescu

- director executiv
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

Ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi.
1. Procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Județean
Giurgiu a fost aprobat cu majoritate de voturi.
2. Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 03 martie 2021 a Consiliului Județean
Giurgiu a fost aprobat cu majoritate de voturi.
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli infecțioase și Compartiment
HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în faza Proiect tehnic și detalii de
execuție.
Adoptat cu un număr de 16 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 12 ”abțineri”, devine
hotărârea nr.60
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul
de investiţii“Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă”,
în faza Proiect tehnic de execuție.
Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”, devine
hotărârea nr.61.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în Municipiul Giurgiu.
Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul
Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în
domeniul public al judeţului, a monumentului istoric ”Ansamblul comemorativ” și a terenului
aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, strada Șoseaua București –
Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”, devine
hotărârea nr.62.
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul
Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în
domeniul public al judeţului, a unui bun imobil situat în sat Crucea de Piatră, Șoseaua
București – Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”, devine
hotărârea nr.63.
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8. Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţa de 55,67
mp Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România,Filiala Giurgiu, aparţinând
domeniului privat al judeţului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”, devine
hotărârea nr.64.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean

Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu în vederea
realizării Proiectului ”Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 17 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 11 ”abțineri”, devine
hotărârea nr.65.

PREŞEDINTE,

Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 16 martie 2021

5

