PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 30 AUGUST 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 30 august 2021, ora 1100, în
şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.249 din 26 august 2021, conform prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare, ședința desfășurându-se conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29
octombrie 2020 adoptată de consiliul județean.
Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin
Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.
La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii
consilieri județeni:
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Numele și prenumele

Formațiunea politică

Beianu Dumitru
Mihalcea Elisabeta
Anculescu Silviu-Cristian
Meclea Alina
Ionescu Cătălin-Ionuț
Tudorache Petre
Danciu Dana-Andreea
Gavrilă Dumitru
Negoiță Iulian
Gica Andrei-Ștefan
Georgescu Mihai-Cătălin
Enache Nicolae
Deliu Radu-Silviu
Lungu Silviu
Tudor Mihai-Bogdan
Nan Tiberiu-Genu
Alecu Constantin
Croitorescu Alexandru-Liviu
Preda Ionuț-Gabriel
Vucă Emil-Gabriel
Stoianovici Crina-Alexandra
Răgălie Cristian-Mihai
Ionescu Diana-Marga
Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan

PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PSD
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Prezență
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent

Absenți: Corbea Cătălin-Virgil, Corozel Lucian, Crăciun Flory – Ordando și Lazăr
Daniel – Cosmin.
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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, propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte :
- Proiect de hotărâre nr.204 din 26 august 2021 privind aprobarea trecerii în
domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
a unor bunuri imobile situate în intravilanul municipiului Giurgiu, referatul de
aprobare nr.14719 din 26 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.14726 din 26 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
-

Proiect de hotărâre nr.205 din 26 august 2021 privind aprobarea trecerii în
domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu
a unui sector din DJ 412, referatul de aprobare nr.14720 din 26 august 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.14727 din 26 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.200 din 26 august 2021 privind rectificarea bugetului propriu de

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al
instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și al
bugetului creditelor interne pe anul 2021, referatul de aprobare nr.14649 din 26
august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14655 din 26 august 2021 al
Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, raportul de specialitate
nr.14656 din 26 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
-

Proiect de hotărâre nr.201 din 26 august 2021 privind privind alocarea sumei de
100.000 lei pentru achiziționarea unui număr de 1.000 bucați ghiozdane dotate cu
rechizite, diferențiate pe categorii de vârstă, care urmează să fie oferite copiilor de
etnie romă și copiilor care provin din familii nevoiașe și defavorizate, referatul de
aprobare nr.14650 din 26 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.14658 din 26 august 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și
protecție socială
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
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dna. Florentina Stănculescu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Radu-Silviu Deliu

- director executiv
- preşedinte comisie
- președinte comisie

Proiect de hotărâre nr.202 din 26 august 2021 privind acordarea unor sprijine
financiare, referatul de aprobare nr.14651 din 26 august 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.14657 din 26 august 2021 al Direcției economice, avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul
Comisiei pentru sănătate și protecție socială
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Radu-Silviu Deliu
- președinte comisie
- Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
După care, supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia, care au fost aprobate cu
unanimitate de voturi.
-

ORDINE DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 august 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.177 din 19 iulie 2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare al aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu,
referatul de aprobare nr.12488 din 19 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.12500 din 20 iulie 2021 al Compartimentului Resurse umane şi coordonarea activităţii
instituţiilor publice de cultură, 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 sănătate și protecție sociuală, 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 Ruse
- consilier
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dna Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.188 din 23 august 2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii
juridice de asistenţă şi reprezentare, referatul de aprobare nr.14401 din 23 august 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.14422 din 23 august 2021 al Direcţiei 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

4. Proiect de hotărâre nr.189 din 23 august 2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii
juridice de asistenţă şi reprezentare, referatul de aprobare nr.14423 din 23 august 2021 al
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președintelui, raportul de specialitate nr.14465 din 24 august 2021 al Direcţiei 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

5. Proiect de hotărâre nr.190 din 23 august 2021 privind trecerea din domeniul public al
Judeţului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui bun imobil - teren
în suprafață de 7.500,00 mp identificat cu Carte funciară nr.33292 și număr cadastral
33292, situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, nr.194, județul Giurgiu, referatul
de aprobare nr.14394 din 23 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.14410 din 23 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.191 din 23 august 2021 privind aprobarea dării în administrarea
Instituției Prefectului - Județul Giurgiu a unor spații în suprafață totală de 1214,38 mp,
situate la parterul și etajul I al imobilului sediu Consiliului Județean Giurgiu, situat în
Bulevardul București, nr. 10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de
aprobare nr.14395 din 23 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14411
din 23 august 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei
pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.192 din 23 august 2021 privind aprobarea dării în administrarea
Muzeului Județean ,, Teohari Antonescu “Giurgiu a unor spații în suprafață de 416,83 mp
la parterul și subsolul imobilului sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în Bulevardul
București, nr. 10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare
nr.14396 din 23 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14412 din 23
august 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.193 din 23 august 2021 privind aprobarea dării în administrarea
Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Giurgiu a unui spațiu în suprafață de 39,06 mp
situat la parterul imobilului sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în Bulevardul
București, nr. 10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare
nr.14397 din 23 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14413 din 23
august 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei
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buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.194 din 23 august 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului
Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Stănești, de trecere din domeniul
public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui bun imobil situat în sat Oncești,
comuna Stănești, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.14398 din 23 august 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.14414 din 23 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
10. Proiect de hotărâre nr.195 din 23 august 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul
public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a imobilului
situat în sat Cetatea, str. Gării, nr.90, comuna Frătești, județul Giurgiu, referatul de
aprobare nr.14399 din 23 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14415
din 23 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
11. Proiect de hotărâre nr.196 din 23 august 2021 privind acordarea unui drept de uz și
servitute către Primăria orașului Bolintin Vale asupra terenului în suprafață de 2786 mp,
situat în comuna Bolintin Deal, județul Giurgiu, aflat în domeniul public al județului Giurgiu,
referatul de aprobare nr.14400 din 23 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.14416 din 23 august 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu,
avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul
Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
12. Proiect de hotărâre nr.198 din 25 august 2021 privind modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr. 358/20 decembrie 2011 privind trecerea unor construcții
în domeniul privat și aprobarea trecerii clădirii C1 – Casa pompelor aferentă imobil
Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Bolintin Vale din domeniul privat
în domeniul public al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.14554 din 25 august
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14560 din 25 august 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
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu
dna. Daniela Burcea
dl. Mihai-Bogdan Tudor
dl. Silviu-Cristian Anculescu

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

13. Proiect de hotărâre nr.199 din 25 august 2021 privind aprobarea dezmembrării
imobilului Centru de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică Bolintin Vale aflat în
domeniul public al judeţului Giurgiu și transmiterea unui imobil în domeniul public al
orașului Bolintin Vale, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.14555 din 25 august
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14561 din 25 august 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.197 din 24 august 2021 privind aprobarea Protocolului de
colaborare între Județul Giurgiu și Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu,
referatul de aprobare nr.14514 din 24 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.14522 din 24 august 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei
pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații
de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
dna. Nina Carmen Crișu
dna. Alina Meclea
dl. Silviu Cristian Anculescu

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

XXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 10 august 2021 a Consiliului
Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat cu majoritate de voturi (23).
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al
aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea
următoarelor comisii:Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri,
Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, Comisia de mediu, ape,
păduri și agricultură,Comisia pentru sănătate și protecție socială, Comisia pentru educație,
cultură, tineret și sport și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 27
voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.181
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi
reprezentare a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de
urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 18
voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă”, devenind hotărârea nr.182
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4. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi
reprezentare, a primit aviz favorabil din partea Comisiei juridice, ordine publică și situații de
urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 18
voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă”, devenind hotărârea nr.183
5. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Giurgiu, în domeniul
public al Municipiului Giurgiu a unui bun imobil - teren în suprafață de 7.500,00 mp
identificat cu Carte funciară nr.33292 și număr cadastral 33292, situat în Municipiul Giurgiu,
șoseaua Sloboziei, nr.194, județul Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisiei juridice, ordine publică și situații
de urgență.
În urma desfășurării procedurii votului secret, Proiectul de hotărâre nu a întrunit
numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat.
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Instituției Prefectului - Județul
Giurgiu a unor spații în suprafață totală de 1214,38 mp, situate la parterul și etajul I al
imobilului sediu Consiliului Județean Giurgiu, situat în Bulevardul București, nr. 10, aflat în
domeniul public al județului Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură.
În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.184 ( 18
voturi ”DA”, 9 voturi ”NU”).
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Muzeului Județean ,, Teohari
Antonescu “Giurgiu a unor spații în suprafață de 416,83 mp la parterul și subsolul
imobilului sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în Bulevardul București, nr. 10, aflat în
domeniul public al județului Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură.
În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.185 ( 18
voturi ”DA”, 8 voturi ”NU”.
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Administrației Naționale a
Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale
Giurgiu a unui spațiu în suprafață de 39,06 mp situat la parterul imobilului sediu Consiliul
Județean Giurgiu, situat în Bulevardul București, nr. 10, aflat în domeniul public al județului
Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene și mediu de afaceri și Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură.
În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.186 ( 18 voturi
”DA”, 8 voturi ”NU”.
9. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către

Consiliul Local al Comunei Stănești, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul
public al judeţului, a unui bun imobil situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu a
primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură și Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 19
voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă”, devenind hotărârea nr.187
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a imobilului situat în sat Cetatea, str. Gării, nr.90,
comuna Frătești, județul Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisiei juridice, ordine publică și situații de
urgență.
În urma desfășurării procedurii votului secret, Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul
de voturi necesar pentru a fi adoptat.
11. Proiect de hotărâre privind acordarea unui drept de uz și servitute către Primăria orașului

Bolintin Vale asupra terenului în suprafață de 2786 mp, situat în comuna Bolintin Deal,
județul Giurgiu, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, a primit aviz favorabil din
partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și Comisiei
pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 27
voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.188
12. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.
358/20 decembrie 2011 privind trecerea unor construcții în domeniul privat și aprobarea
trecerii clădirii C1 – Casa pompelor aferentă imobil Centru de Recuperare și Reabilitare
Neuropsihiatrică Bolintin Vale din domeniul privat în domeniul public al judeţului Giurgiu,
a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură și Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma desfășurării procedurii votului secret, Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul
de voturi necesar pentru a fi adoptat.
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului Centru de Recuperare și
Reabilitare Neuropsihiatrică Bolintin Vale aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu și
transmiterea unui imobil în domeniul public al orașului Bolintin Vale, a primit aviz favorabil
din partea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisiei
juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 27
voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.189
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare între Județul Giurgiu și
Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea
Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și Comisiei juridice, ordine publică și situații
de urgență.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 27
voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.190.
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri imobile situate în intravilanul
municipiului Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisiei juridice, ordine publică și situații de
urgență.
În urma desfășurării procedurii votului secret, Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul
de voturi necesar pentru a fi adoptat.
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16. Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412, a primit aviz favorabil
din partea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisiei
juridice, ordine publică și situații de urgență.
În urma desfășurării procedurii votului secret, Proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul
de voturi necesar pentru a fi adoptat.
17. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului

Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau parțial din
venituri proprii și subvenții și al bugetului creditelor interne pe anul 2021, a primit aviz
favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
și Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, ( 18
voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă” și 2 ”abțineri”), devenind hotărârea nr.191
18. Proiect de hotărâre privind privind alocarea sumei de 100.000 lei pentru achiziționarea unui

număr de 1.000 bucați ghiozdane dotate cu rechizite, diferențiate pe categorii de vârstă, care
urmează să fie oferite copiilor de etnie romă și copiilor care provin din familii nevoiașe și
defavorizate, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene și mediu de afaceri și Comisiei pentru sănătate și protecție socială.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 27
voturi ”pentru”, devenind hotărârea nr.192
19. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare, a primit aviz favorabil din

partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și Comisiei
pentru sănătate și protecție socială.
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu un număr de 18
voturi ”pentru”, 9 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.193

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 30 august 2021
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