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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

MINUTA 

ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU  

DIN DATA DE 29 MARTIE 2021  

 

  

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat în şedinţă extraordinară de către preşedintele 

Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, pentru data de 29 MARTIE  2021, ora 1100,  prin 

Dispoziţia nr.89 din 25 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, dl. Corbea Cătălin – Virgil, 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, dna Ionescu Diana – Marga, Simion Cosmin – Niculae, dl.Crăciun 

Flory – Ordando și Cristescu Dan. 

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 extraordinare din data de 16 martie 2021 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna. Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.66 din 04 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.69 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.69, referatul de aprobare nr.3899 din 04 martie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.3900 din 04 martie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 

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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.67 din 04 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.71 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.71, referatul de aprobare nr.3901 din 04 martie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.3902 din 04 martie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 

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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.68 din 04 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Casa Comber prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Casa Comber, referatul de aprobare nr.3903 din 04 martie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3904 din 04 martie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică, 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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.69 din 04 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Phare prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Phare, referatul de aprobare nr.3905 din 04 martie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.3906 din 04 martie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 

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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.70 din 04 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Grădinari prin reorganizarea Centrului de 

Îngrijire și Asistență Grădinari, referatul de aprobare nr.3907 din 04 martie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3908 din 04 martie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică, 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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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7. Proiect de hotărâre nr.72 din 15 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.22 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.22, referatul de aprobare nr.4581 din 15 martie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.4582 din 15 martie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 

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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.73 din 15 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.21 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.21, referatul de aprobare nr.4583 din 15 martie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.4584 din 15 martie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 

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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.74 din 15 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață 

Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea Bujorului prin reorganizarea 

Centrului de Îngrijire și Asistență Valea Bujorului, referatul de aprobare nr.4585 din 15 martie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.4586 din 15 martie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică, 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. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.75 din 15 martie 2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării 

masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 401 B - zona 

Comuna Herăşti - Limită Judeţ Călăraşi, DJ 401 - zona Hotarele (pod râu Argeş - sat Herăşti - 

graniţă comuna Valea Dragului), referatul de aprobare nr.4554 din 15 martie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.4555 din 15 martie 2021 al Direcției logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 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 
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        dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

                   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.76 din 17 martie 2021 privind aprobarea închirierii prin licitație 

publică a spațiului în suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str. 

București, nr.10, etaj III, referatul de aprobare nr.4727 din 17 martie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.4728 din 17 martie 2021 al Direcției 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 

 

12. Proiect de hotărâre nr.78 din 23 martie 2021 privind repartizarea pe unități administrativ-

teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean prin Legea bugetului de stat 

pe anul 2021 pentru echilibrarea bugetelor locale și estimările pe anii 2022-2024, referatul de 

aprobare nr.5152 din 23 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.5153 din 23 

martie 2021 al Direcției economice, 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. Florentina Stănculescu   - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Alexandru-George Popescu   - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.79 din 24 martie 2021 privind acordarea unui sprijin financiar, 

referatul de aprobare nr.5236 din 24 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.5237 din 24 martie 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 

 

Ordinea de zi a fost aprobată cu majoritate de voturi. 

 

 

 

1. Procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 16 martie 2021 a Consiliului Județean 

Giurgiu a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.69 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.69. 
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Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.66 

 

3. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.71 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.71.  

Adoptat cu un număr de  31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.67. 

 

4. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Casa Comber prin reorganizarea Locuinței Protejate Casa 

Comber. 

 Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.68. 

 

5. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Phare prin reorganizarea Locuinței Protejate Phare. 

 Adoptat cu un număr de 31  voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.69. 

 

6. Proiect de hotărâre  privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Grădinari prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

Grădinari. 

 Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.70. 

 

7. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.22 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.22. 

  Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.71. 
 

8. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.21 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.21. 

 Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.72. 
 

9. Proiect de hotărâre privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități Valea Bujorului prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

Valea Bujorului. 

Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.73. 
 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din 

tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 401 B - zona Comuna Herăşti - Limită 

Judeţ Călăraşi, DJ 401 - zona Hotarele (pod râu Argeş - sat Herăşti - graniţă comuna Valea 

Dragului). 

Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.74. 
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață 

de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.10, etaj III. 

Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.75. 

 

12. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului 

constituit la dispoziția Consiliului Județean prin Legea bugetului de stat pe anul 2021 pentru 

echilibrarea bugetelor locale și estimările pe anii 2022-2024. 

Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.76.(La acest punct dl.Corozel Lucian nu  votează). 

 

13. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar. 

Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, 1 vot ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devine 

hotărârea nr.77. 
 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                           SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                               Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 29 martie 2021  


