ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU

MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 28 IUNIE 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 28 IUNIE 2021, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.183 din 22 iunie 2021, 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,
Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan, Georgescu Mihai - Cătălin, Enache
Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Croitorescu Alexandru - Liviu, Tudor Mihai - Bogdan,
Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Mihalcea Elisabeta, Tudorache Petre, Corozel Lucian, Preda
Ionuț - Gabriel,Vucă Emil - Gabriel, Stoianovici Crina - Alexandra, Lazăr Daniel - Cosmin, Răgălie
Cristian - Mihai, Ionescu Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion
Cosmin – Niculae, Crăciun Flory – Ordando și Cristescu Dan.
Absenți: 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. Aceștia au
avut la dispoziție timp pentru adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii.
Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței și după citirea procesului verbal al ședinței ordinare din 25 mai 2021 de către secretarul general al județului, acesta este supus
la vot și aprobat cu unanimitate de voturi. Apoi propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte :
1. Proiect de hotărâre nr.150 din 22 iunie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.10662 din 22 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.10670 din 22 iunie 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
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2. Proiect de hotărâre nr.151 din 22 iunie 2021 privind încheierea unui Protocol de colaborare
cu Asociaţia Dendrologilor Privaţi în vederea pregătirii şi depunerii de proiecte pentru
îmbunatăţirea mediului înconjurator, referatul de aprobare nr.10700 din 22 iunie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.10706 din 22 iunie 2021 al Compartimentului
dezvoltare regională, 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. Elena Dumitrașcu
- conducător compartiment
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.152 din 23 iunie 2021 pentru modificarea art.3 din Hotărârea
Consiliului Județean nr.3 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE
ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU” şi a cheltuielilor legate de proiect,
referatul de aprobare nr.10769 din 23 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.10778 din 23 iunie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională, 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. Elena Dumitrașcu
- conducător compartiment
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- 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. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25 mai 2021 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.123 din 14 iunie 2021 privind modificarea pozițiilor nr. 179-180
din Anexa nr.10 la Statutul județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean
Giurgiu nr. 105 din 25 mai 2021, referatul de aprobare nr.10153 din 14 iunie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.10274 din 15 iunie 2021 al 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.125 din 14 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare și funcționare al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor
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Județene și Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.10204 din 14 iunie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.10279 din 15 iunie 2021 al Direcției juridice și
administrație publică, 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
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.127 din 14 iunie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de
funcţii şi regulamentului de organizare și funcţionare ale Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu,
referatul de aprobare nr.10209 din 14 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.10285 din 15 iunie 2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității
instituțiilor publice de cultură, avizul 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. Mariana Ionescu
- consilier
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.148 din 17 iunie 2021 privind modificarea organigramei şi
statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de aprobare
nr.10480 din 17 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10529 din 17 iunie
2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de
cultură, 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. Mariana Ionescu
- consilier
dl. Radu-Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.149 din 17 iunie 2021 privind modificarea statului de funcţii al
Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, referatul de aprobare nr.10573 din
17 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10575 din 17 iunie 2021 al
Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ruse
- consilier
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.128 din 14 iunie 2021 privind aprobarea înființării unui punct de
lucru al Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., referatul de aprobare nr.10263 din 14 iunie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10317 din 15 iunie 2021 al Direcției
juridice și administrație publică 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. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
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8. Proiect de hotărâre nr.129 din 14 iunie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al
Municipiului Giurgiu, în scopul reabilitării, modernizării și dotării imobilului situat în
municipiul Giurgiu, strada Independenței FN, pentru destinația de ,,depozit arhivă”,
referatul de aprobare nr.10205 din 14 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.10281 din 15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.124 din 14 iunie 2021 privind asocierea Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Malu, prin Consiliul Local al Comunei Malu în
vederea realizării proiectului ,,Structuri sustenabile şi ecologice, educaţionale, sezoniere,
pentru elevi şi tineri, în comuna Malu, judeţul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.10182 din
14 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10277 din 15 iunie 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, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură, avizul
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. Nina Carmen Crișu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
10. Proiect de hotărâre nr.137 din 15 iunie 2021 privind aprobarea asocierii Județului
Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Mănăstirea Comana, județul Giurgiu în
vederea realizării proiectului ”Construire Ansamblul socio-cultural Radu Şerban
Voievod”, referatul de aprobare nr.10255 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.10303 din 15 iunie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională, avizul
Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul 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
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
11. Proiect de hotărâre nr.138 din 15 iunie 2021 privind aprobarea asocierii Județului
Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul
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Giurgiu în vederea realizării proiectului „Valorificarea turistică durabilă a monumentului
istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”, referatul de aprobare nr.10256 din 15 iunie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.10305 din 15 iunie 2021 al Compartimentului
dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură, avizul 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
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
12. Proiect de hotărâre nr.144 din 15 iunie 2021 privind încheierea unui acord de parteneriat
între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și
Urbanism ”Ion Mincu”, referatul de aprobare nr.10264 din 15 iunie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.10319 din 15 iunie 2021 al Direcției urbanism și amenajarea
teritoriului, 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
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
13. Proiect de hotărâre nr.141 din 15 iunie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită
a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare și dotare –
Muzeul Județean Teohari Antonescu” cod CALL03-16, finanțat prin Granturile SEE 20142021 în cadrul Programului RO-CULTURA, referatul de aprobare nr.10260 din 15 iunie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10311 din 15 iunie 2021 al al Direcției
logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul 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. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.142 din 15 iunie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită
Spitalului Județean de urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în cadrul
proiectului ” Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului
Giurgiu – CO-STOP”, referatul de aprobare nr.10261 din 15 iunie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.10313 din 15 iunie 2021 al 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
15. Proiect de hotărâre nr.147 din 17 iunie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită
Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu a unui echipament achiziționat în cadrul
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proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între
municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T, referatul de
aprobare nr.10494 din 17 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10538 din
17 iunie 2021 al al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și avizul
Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
16. Proiect de hotărâre nr.143 din 15 iunie 2021 privind modificarea art.1 al Hotărârii
nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului,
modificată prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020, referatul de aprobare nr.10262 din 15
iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10315 din 15 iunie 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
17. Proiect de hotărâre nr.139 din 15 iunie 2021 privind actualizarea Monografiei
economico-militară a judeţului Giurgiu, Ediţia 2021, referatul de aprobare nr.10258 din
15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10307 din 15 iunie 2021 al al
Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 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
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
18. Proiect de hotărâre nr.140 din 15 iunie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.10259 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.10309 din 15 iunie 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
19. Proiect de hotărâre nr.145 din 15 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor
finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de
10.600.000 lei, referatul de aprobare nr.10254 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul
de specialitate nr.10301 din 15 iunie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
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20. Proiect de hotărâre nr.130 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentației tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenție (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiții „Modernizare DC 121
Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 -5+000, 5,000 km”, referatul de aprobare nr.10247
din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10287 din 15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
21. Proiect de hotărâre nr.131 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 401A,
Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050; 5,050 km”, referatul de aprobare nr.10248 din
15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10289 din 15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
22. Proiect de hotărâre nr.132 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 404,
Limită Județ Dâmbovița – Drăgănescu – Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km”,
referatul de aprobare nr.10249 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.10291 din 15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
23. Proiect de hotărâre nr.133 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D
Bucșani (DN61)- Malu Spart(DJ601) km 0+000-7+820, 7,820 km”, referatul de aprobare
nr.10250 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10293 din 15 iunie
2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei
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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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
24. Proiect de hotărâre nr.134 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601,
Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500; 13+000 – 21+000, 11
km”, referatul de aprobare nr.10251 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.10295 din 15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
25. Proiect de hotărâre nr.135 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ601D,
Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,06 km”, referatul de
aprobare nr.10252 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10297 din
15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
26. Proiect de hotărâre nr.136 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de
intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare
DJ 611, Roata – Sadina- Cartojani – Limită județ Teleorman km 0+000 - 3+380, 5+000 6+800, 5,180 km”, referatul de aprobare nr.10253 din 15 iunie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.10299 din 15 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie

8

27. Proiect de hotărâre nr.146 din 17 iunie 2021 privind modificarea şi completarea
Anexelor nr.5.1. şi nr.5.2.22-5.2.28 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 89 din 20 aprilie
2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a
bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021
şi estimări pe anii 2022-20254, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.113 din
25 mai 2021, referatul de aprobare nr.10499 din 17 iunie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.10512 din 17 iunie 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
28. Proiect de hotărâre nr.126 din 14 iunie 2021 privind constituirea Comisiei speciale de
analiză şi verificare a activității desfășurate la Direcția Generală de Asistență Socială şi
Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.10208 din 14 iunie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.10283 din 15 iunie 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
29. Diverse
I.
Rapoartele S.C. Innovative Tax&Accounting Solutions S.R.L.;
II.
Extras din Decizia nr.22/02.09.2020 a Camerei de Conturi Giurgiu.

2. Proiect de hotărâre privind modificarea pozițiilor nr.179-180 din Anexa nr.10 la Statutul
județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 105 din 25 mai 2021.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.122
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției
Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.123.
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi regulamentului de
organizare și funcţionare ale Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 26 voturi ”pentru” ”și 4 voturi ”împotrivă ”devine hotărârea nr.124
5.Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean
de Urgenţă Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.125
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6. Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidență a
Persoanelor Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.126
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii JUDSERV 2020
S.R.L.,
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”, devine hotărârea nr.127.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean
Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în scopul reabilitării,
modernizării și dotării imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada Independenței FN, pentru
destinația de ,,depozit arhivă”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.128
9. Proiect de hotărâre privind asocierea Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu
Comuna Malu, prin Consiliul Local al Comunei Malu în vederea realizării proiectului ,,Structuri
sustenabile şi ecologice, educaţionale, sezoniere, pentru elevi şi tineri, în comuna Malu, judeţul
Giurgiu”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.129
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean
Giurgiu, cu Mănăstirea Comana, județul Giurgiu în vederea realizării proiectului ”Construire
Ansamblul socio-cultural Radu Şerban Voievod”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.130
11. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul Județean
Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul Giurgiu în vederea realizării proiectului
„Valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.131
12. Proiect de hotărâre privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin
Consiliul Județean Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și Urbanism ”Ion Mincu”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.132
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate
în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare și dotare – Muzeul Județean Teohari Antonescu” cod
CALL03-16, finanțat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.133
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de Urgență
Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în cadrul proiectului ” Dotare medicală performantă
pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.134
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție
Județean Giurgiu a unui echipament achiziționat în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța
rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de
transport TEN-T.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.135
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16. Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind
constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.136
17. Proiect de hotărâre privind actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Giurgiu,
Ediţia 2021.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.137
18. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.138
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare
de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei,
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” și 12 voturi ”împotrivă”, devine hotărârea nr.139.
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico–economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiții „Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 -5+000, 5,000 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.140.
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiţii „Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050; 5,050 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.141.

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ 404, Limită Județ Dâmbovița – Drăgănescu – Florești, km 6+600 –
13+327, 6,727 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.142.
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie(D.A.L.I.),a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ412 D Bucșani (DN61)-Malu Spart(DJ601) km 0+000-7+820, 7,820 km”,
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.143.
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24. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500;
13+000 – 21+000, 11 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.144.

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico–economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ601D, Letca Veche–Limită județ Teleorman, km 7+127–9+187,2,06 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.145.

26. Proiect de hotărâre nr.136 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico–
economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie
(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul
local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata – Sadina- Cartojani
– Limită județ Teleorman km 0+000 - 3+380, 5+000 - 6+800, 5,180 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.146.

27. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr.5.1. şi nr.5.2.22-5.2.28 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 89 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice
finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe anul 2021 şi estimări pe anii 2022-20254, modificată prin Hotărârea Consiliului
Judeţean nr.113 din 25 mai 2021.
Adoptat cu un număr 21 voturi ”pentru” și 9 voturi ”împotrivă ”, devine hotărârea nr.147.

28. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.148
29. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia Dendrologilor
Privaţi în vederea pregătirii şi depunerii de proiecte pentru îmbunatăţirea mediului înconjurator.
Adoptat cu un număr 27 voturi ”pentru” ”și 3 voturi ”împotrivă ”, devine hotărârea nr.149
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30.Proiect de hotărâre pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean nr.3 din 8
ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU
ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU” şi a cheltuielilor legate de proiect.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.150

31. Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității
desfășurate la Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu.
În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.151.

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 28 iunie 2021
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