ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 20 APRILIE 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 20 APRILIE 2021, ora 1600, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.116 din 14 aprilie 2021, modificată prin dispoziția nr.121 din 16 aprilie 20121,
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 vor desfășura atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea prevederilor
Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu, acolo unde situația o
impune.
Prezenți: Meclea Alina, Ionescu Cătălin - Ionuț, Anculescu Silviu - Cristian, Gavrilă
Dumitru, dna Danciu Dana – Andreea, dl. Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan, Georgescu Mihai Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Tudor Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu Genu, Alecu Constantin, Mihalcea Elisabeta, Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel, Vucă Emil Gabriel , Stoianovici Crina - Alexandra, Lazăr Daniel-Cosmin, Răgălie Cristian - Mihai, Ionescu
Diana - Marga, Bălan Cristina, Crăciun Flory – Ordando, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion
Cosmin – Niculae și Cristescu Dan.
Absenți: dl. Corbea Cătălin – Virgil.
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.
Domnul președinte, Dumitru Beianu, a deschis lucrările ședinței și după citirea procesului verbal al ședinței extraordinare din 07 aprilie 2021 de către secretarul general al județului, acesta a
fost supus la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. Apoi propune suplimentarea ordinii de zi cu
următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre nr.95 din 19 aprilie 2021 privind emiterea Notificării de reziliere a
Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management
Integrat al Deșeurilor Frătești nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013, referatul de aprobare
nr.6769 din 19 aprilie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.6770 din 19 aprilie
2021 al Direcţiei Juridice și administrație publică și avizul Comisiei juridice, ordine publică
și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ionela Pătru
- consilier juridic
dl. Cristian-Silviu Anculescu
- preşedinte comisie
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2. Proiect de hotărâre nr.96 din 19 aprilie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.6827 din 19 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.6828 din 19 aprilie 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
Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dl.președinte, supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
1. Depunere jurământ – Tudorache Petre
2. Depunere jurământ – Croitorescu Alexandru Liviu
3. 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 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
4. Proiect de hotărâre nr.87 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric
,,Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul
București, nr.18B, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.6200 din 08 aprilie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.6201 din 08 aprilie 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
5. Proiect de hotărâre nr.88 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric
„Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră,
comuna Călugăreni, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.6202 din 08 aprilie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.6203 din 08 aprilie 2021 al Direcţiei logistică,
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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
6. Proiect de hotărâre nr.89 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric
„Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat
Crucea de Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu, referatul de aprobare
nr.6204 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6205 din 08 aprilie 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.90 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în sat
Crucea de Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu,
referatul de aprobare nr.6206 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.6207 din 08 aprilie 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.77 din 22 martie 2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri
şi cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice
finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2021 și estimării pe anii 2022-2024, referatul de aprobare nr.5062 din
22 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.5060 din 22 martie 2021 al
Compartimentului Investiții, raportul de specialitate nr.5063 din 22 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
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9. Proiect de hotărâre nr.91 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 18.500.000 lei, referatul de aprobare nr.6313 din 09 aprilie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6314 din 09 aprilie 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
10. Proiect de hotărâre nr.92 din 12 aprilie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.6422 din 12 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.6423 din 12 aprilie 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
11. Proiect de hotărâre nr.16 din 01 februarie 2021 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr.163 din 29 decembrie 2020, privind stabilirea taxelor care vor fi
percepute de Consiliul Județean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia pentru
anul fiscal 2021, referatul de aprobare nr.1786 din 01 februarie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.1787 din 01 februarie 2021 al Direcției economice, 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
dna. Florentina Stănculescu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Alexandru George Popescu
dl. Silviu Cristian Anculescu

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie
- președinte comisie
- preşedinte comisie

12. Proiect de hotărâre nr.93 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea modificării organigramei și a
statului de funcții ale Societății JUDSERV 2020 S.R.L., referatul de aprobare nr.6429 din 12
aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6430 din 12 aprilie 2021 al Direcției
juridice și administrație publică și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
dna. Nina Carmen Crișu
dl. Silviu-Cristian Anculescu

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie

13. Proiect de hotărâre nr.94 din 13 aprilie 2021 privind aprobarea asigurării sustenabilităţii
activităţilor proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile - o punte pentru
dezvoltarea comunităților locale”, cod PN4052, în cadrul Apelului 4 „Dezvoltare locală”,
organizat în cadrul Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii
romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021, referatul de aprobare nr.6478
din 13 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6479 din 13 aprilie 2021 al
Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu
dna. Florentina Stănculescu
dna. Elisabeta Mihalcea

- preşedinte C.J.G
- director executiv
- preşedinte comisie

14. Proiect de hotărâre nr.86 din 08 aprilie 2021 privind delegarea reprezentantului asiguraților
din județul Giurgiu în Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de
Sănătate, referatul de aprobare nr.6198 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.6199 din 08 aprilie 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
Dl președinte , îi invită pe d-nii Tudorache Petre și Croitorescu Alexandru - Liviu să depună
jurământul.
1. Depunere jurământ – Tudorache Petre
-

2. Depunere jurământ – Croitorescu Alexandru - Liviu
3. 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.84
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric ,,Mausoleul Eroilor” și a
terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.18B, județul
Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.85.
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric „Crucea lui Mihai
Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni,
județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.86
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric „Ansamblul
comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de
Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.87
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în sat Crucea de Piatră,
Șoseaua București-Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu.
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Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.88.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al județului
Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau
parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2021 și estimării pe anii 2022-2024. Dl.Corozel nu participă la vot la acest punct.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” și 11 voturi ”împotrivă ”, devine hotărârea nr.89.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în
valoare de 18.500.000 lei.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”, devine hotărârea nr.90.
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.91.
11. Proiect de hotărâre pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean
Giurgiu nr.163 din 29 decembrie 2020, privind stabilirea taxelor care vor fi percepute de
Consiliul Județean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal
2021.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.92.
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale
Societății JUDSERV 2020 S.R.L.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”, devine hotărârea nr.93.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării sustenabilităţii activităţilor proiectului
„Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile - o punte pentru dezvoltarea comunităților
locale”, cod PN4052, în cadrul Apelului 4 „Dezvoltare locală”, organizat în cadrul
Programului Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii romilor, finanțat
din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru” , devine hotărârea nr.94.
14. Proiect de hotărâre privind delegarea reprezentantului asiguraților din județul Giurgiu în
Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.
În urma votului secret, a fost desemnat dl.Tudor Mihai Bogdan cu un nr. de 17 voturi „pentru” și
astfel proiectul devine hotărârea nr.95.
15. Proiect de hotărâre privind emiterea Notificării de reziliere a Contractului de delegare a
gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești
nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013.
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Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru” , devine hotărârea nr.96.

16. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.97.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 20 aprilie 2021

7

