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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 05 NOIEMBRIE 2021 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 05 noiembrie  2021, 

ora 0900, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.481 din 04 noiembrie 2021, conform prevederilor art.179 alin.(3) 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 desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29 

octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Meclea Alina PNL prezent 

2.  Tudorache Petre PNL prezent 

3.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

4.  Corbea Cătălin-Virgil PNL prezent 

5.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

6.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent 

7.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

8.  Negoiță Iulian PNL prezent 

9.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

10.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

11.  Enache Nicolae PNL prezent 

12.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

13.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL prezent 

14.  Lungu Silviu PNL prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

17.  Alecu Constantin PNL prezent 

18.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

19.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

20.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

21.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

22.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

23.  Crăciun Flory-Orlando PSD prezent 
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Absenți: Corozel Lucian și Vucă Emil-Gabriel. 

Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului.  
 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27 octombrie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.203 din 26 august 2021 privind aprobarea Regulamentului pentru 

efectuarea serviciului public de transport persoane prin curse regulate în aria de competență 

a Județului Giurgiu, a Programului serviciului public de transport rutier județean de 

persoane prin curse regulate 2021-2031 și a Documentației de atribuire privind delegarea 

acestuia, referatul de aprobare nr.14663 din 26 august 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.14670 din 26 august 2021 al administratorului public al Județului, 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 

   dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.284 din 01 noiembrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu 

de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și bugetului creditelor interne 

pe anul 2021, referatul de aprobare nr.19390 din 01 noiembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.19394 din 01 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și 

investiții, raportul de specialitate nr.19395 din 01 noiembrie 2021 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate, 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 

   dl. Cosmin Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.285 din 02 noiembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat 

în extravilanul comunei Gostinu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.19470 din 02 

noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19581 din 02 noiembrie 2021 al 

Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

24.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

25.  Bălan Cristina PSD prezent 

26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

28.  Cristescu Dan PSD prezent 
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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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.286 din 02 noiembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri imobile, 

sectoare de drum, situate în comuna Băneasa, județul Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.19560 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19566 din 02 

noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, 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.287 din 02 noiembrie 2021 privind clasificarea unui drum public 

de interes județean, referatul de aprobare nr.19471 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.19678 din 03 noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ, 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 

 

7. Proiect de hotărâre nr.288 din 03 noiembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil în 

suprafață de 4,8 ha, situat în comuna Gostinu, județul Giurgiu , referatul de aprobare 

nr.19674 din 03 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19679 din 03 

noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, 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 

 

8. Proiect de hotărâre nr.289 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită judeţ 

Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti –  Comana – Budeni – Brăniştari – 

Călugăreni – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” și a 

cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de 

aprobare nr.19475 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19490 

din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană    - director executiv 

           dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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9. Proiect de hotărâre nr.290 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 412 Vărăşti – DN 4; Prundu 

(DN41)” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, 

referatul de aprobare nr.19476 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.19491 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 

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. Lidia Pană    - director executiv 

           dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.291 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii  „Reabilitare și modernizare DJ 412B:  Neajlovu – 

Sterea – DN 61” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel 

Saligny”, referatul de aprobare nr.19477 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.19492 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 

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. Lidia Pană    - director executiv 

           dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.292 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 504 A Vieru- Gogoșari-DJ 504” și a 

cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de 

aprobare nr.19478 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19493 

din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană    - director executiv 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.293 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 505 Gogoșari- Putineiu – Halta 

CFR Chiriacu- DN 5B” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii 

„Anghel Saligny”, referatul de aprobare nr.19479 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.19494 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și 

investiții, 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. Lidia Pană    - director executiv 

           dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.294 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ505 Gogoșari, km 17+168 - km 

17+932 (km 17+941), 0,773 km” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de 

Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de aprobare nr.19480 din 02 noiembrie 2021 al 
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președintelui, raportul de specialitate nr.19495 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții 

publice și investiții, 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. Lidia Pană    - director executiv 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.295 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 601 Limită judeţ 

Ilfov – Bolintin Deal” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel 

Saligny”, referatul de aprobare nr.19481 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.19496 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 

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. Lidia Pană    - director executiv 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.296 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos - 

Sadina - Cartojani - limită județ Teleorman, km 3+380 - km 5+000, 1,620 km” și a cererii 

de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de aprobare 

nr.19482 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19497 din 02 

noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană    - director executiv 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.297 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 507 Gostinu, km.18+950-23+550, 

4,600 km” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, 

referatul de aprobare nr.19483 din 02 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.19498 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 

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. Lidia Pană    - director executiv 

           dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.298 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 507A, DJ 507- Gostinu-Băneasa 

(DN 41) km 0+000-9+785, 9,785 km” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de 

Investiții „Anghel Saligny”, referatul de aprobare nr.19484 din 02 noiembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.19499 din 02 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții 

publice și investiții, 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 
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   dna. Lidia Pană    - director executiv 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.299 din 02 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile DJ 601 

la km 15+815 cu DJ 401A la km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la 

km 19+781, Oraș Bolintin-Vale, Județul Giurgiu” și a cererii de finanţare prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de aprobare nr.19485 din 02 noiembrie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.19500 din 02 noiembrie 2021 al Direcției 

Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană    - director executiv 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

XXXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27 octombrie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

  Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului pentru efectuarea serviciului public 

de transport persoane prin curse regulate în aria de competență a Județului Giurgiu, a 

Programului serviciului public de transport rutier județean de persoane prin curse regulate 

2021-2031 și a Documentației de atribuire privind delegarea acestuia, 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, și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. La acest proiect a 

fost formulat următorul amendament: 

Art.1 se modifică și se completează și va avea următorul cuprins: 

„Art.1(1) Se aprobă forma de gestiune a serviciului public de transport persoane prin 

curse regulate în aria de competență a Județul Giurgiu prin gestiune delegată. 

(2) Se aprobă Regulamentul pentru efectuarea serviciului public de transport persoane 

prin curse regulate în aria de competență a Județului Giurgiu, conform anexei nr. 1 care 

face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

 Art.3 se modifică și va avea următorul cuprins: 

„Art.3 Se aprobă Documentația de atribuire privind delegarea serviciului public de 

transport persoane prin curse regulate în aria de competență a Județului Giurgiu, conform 

anexei nr.3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre”. 

Supus la vot, amendamentul a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru”, 10 voturi 

”împotrivă”. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi 

”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.274 

 

3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Giurgiu, bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții și bugetului creditelor interne pe anul 2021, a 
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primit aviz favorabil din partea următoarelor comisii: Comisia buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri și Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură . 
  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi 

”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.275. 

 

 

4. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în extravilanul 

comunei Gostinu, județul Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea următoarelor comisii: 

Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia juridică, ordine 

publică și situații de urgență.  
  În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.276 

 ( 29 voturi ”pentru”) 

 

 

5. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri imobile, sectoare de drum, situate 

în comuna Băneasa, județul Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea următoarelor 

comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia 

juridică, ordine publică și situații de urgență. 
  În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.277  

( 29 voturi ”pentru”) 

 

 

6. Proiect de hotărâre privind clasificarea unui drum public de interes județean, a primit aviz 

favorabil din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 
În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.278. 
 

 

7. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil în suprafață de 4,8 ha, situat 

în comuna Gostinu, județul Giurgiu, a primit aviz favorabil din partea următoarelor 

comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia 

juridică, ordine publică și situații de urgență. 
  În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul devine hotărârea nr.279  

( 21 voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă”și 0 ,,abțineri”) 
 

 

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 411, Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – 

Teiuşu – Mironeşti –  Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Singureni – Iepureşti – 

Bulbucata – Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” și a cererii de finanţare prin Programul 

Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil din partea următoarelor 

comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia 

juridică, ordine publică și situații de urgență.  

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.280. 
 

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 412 Vărăşti – DN 4; Prundu (DN41)” și a cererii de finanţare 
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prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil din partea 

următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și 

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.281. 
 

 

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii  „Reabilitare și modernizare DJ 412B:  Neajlovu – Sterea – DN 61” și a cererii de 

finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil 

din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă” şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.282. 
 

 

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare DJ 504 A Vieru-Gogoșari-DJ 504” și a cererii de finanţare prin 

Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil din partea 

următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și 

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.283. 
 

 

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 505 Gogoșari- Putineiu – Halta CFR Chiriacu- DN 5B” și a 

cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz 

favorabil din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,abțineri”,, devenind hotărârea nr.284. 
 

 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ505 Gogoșari, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 

km” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a 

primit aviz favorabil din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi 

”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.285. 
 

 

14. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 601 Limită judeţ Ilfov – Bolintin Deal” și a cererii 

de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil 

din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.286. 
 

15. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 611 Roata de Jos - Sadina - Cartojani - limită 

județ Teleorman, km 3+380 - km 5+000, 1,620 km” și a cererii de finanţare prin Programul 
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Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil din partea următoarelor 

comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia 

juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.287. 
 

 

16. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 507 Gostinu, km 18+950-23+550, 4,600 km” și a cererii de 

finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil 

din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 20 voturi 

”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.288. 
 

 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 507A, DJ 507- Gostinu-Băneasa (DN 41) km 0+000-9+785, 

9,785 km” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiții „Anghel Saligny”, 

a primit aviz favorabil din partea următoarelor comisii: Comisia pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și situații de 

urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.289. 
 

 

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de 

investiţii „Amenajare sensuri giratorii în intersecțíile DJ 601 la km 15+815 cu DJ 401A la 

km 45+126 și DJ 412A cu DJ 412D la km 7+798 și DJ 601 la km 19+781, Oraș Bolintin-

Vale, Județul Giurgiu” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii 

„Anghel Saligny”, a primit aviz favorabil din partea următoarelor comisii:Comisia pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și Comisia juridică, ordine publică și 

situații de urgență. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 29 voturi 

”pentru”, 0 voturi ,,împotrivă”şi 0 ,,abțineri”, devenind hotărârea nr.290. 
 

 

 

 

  PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                      Aurelia Brebenel 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 05 noiembrie 2021 


