ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 02 DECEMBRIE 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 02 decembrie 2021, ora 1100, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.503 din 25 noiembrie 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 cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29
octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.
Prezenți: Mihalcea Elisabeta, Anculescu Silviu-Cristian, Meclea Alina, Corbea CătălinVirgil, 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,
Corozel Lucian, Preda Ionuț-Gabriel, Vucă Emil-Gabriel, Lazăr Danie-Cosmin, Răgălie CristianMihai, Crăciun Flory-Ordando, Ionescu Diana-Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță-Napoleon,
Simion Cosmin-Niculae și Cristescu Dan.
Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea
analizării, formulării de amendamente și exprimării votului.
În cadrul ședinței s-a dezbătut următoarea:
ORDINE DE ZI

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 noiembrie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.321 din 22 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 pe anul 2021, referatul de aprobare
nr.20938 din 22 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20944 din 22
noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.20945 din
22 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
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3. Proiect de hotărâre nr.323 din 23 noiembrie 2021 privind aprobarea actualizării Devizului
general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare,
modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă
Giurgiu” în faza Proiect Tehnic și detalii de execuție, referatul de aprobare nr.21025 din 23
noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.21032 din 23 noiembrie 2021 al
Direcției Achiziții publice și investiții, 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
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.317 din 22 noiembrie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi
aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care
beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, pentru anul 2022, referatul de aprobare
nr.20851 din 22 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20861 din 22
noiembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.318 din 22 noiembrie 2021 privind aprobarea costurilor medii lunare
de întreţinere şi a contribuţiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție
de gradul de dependență, în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului
Judeţean Giurgiu, pentru anul 2022, referatul de aprobare nr.20852 din 22 noiembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.20862 din 22 noiembrie 2021 al Serviciului Bugetfinanțe și contabilitate, 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
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.319 din 22 noiembrie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere şi a contribuţiei lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de
Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoşeşti, pentru anul 2022, referatul de aprobare
nr.20853 din 22 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20863 din 22
noiembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
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dl. Radu Silviu Deliu

- preşedinte comisie

7. Proiect de hotărâre nr.320 din 22 noiembrie 2021 privind aprobarea costului mediu lunar de
întreținere, a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de
venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția
individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni
pentru anul 2022, referatul de aprobare nr.20854 din 22 noiembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.20864 din 22 noiembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și
contabilitate, 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
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.305 din 15 noiembrie 2021 privind avizarea favorabilă a cuantumului
Normelor de venit pentru activităţi independente pentru anul 2022 propus de către
Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu, referatul de aprobare nr.20413 din 15
noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20419 din 15 noiembrie 2021 al
Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.301 din 09 noiembrie 2021 privind acordarea unui sprijin financiar în
sumă de 2.622 lei Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” pentru transportul din
localitatea de domiciliu al elevilor înscriși în învățământul profesional/dual, referatul de
aprobare nr.20051 din 09 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20057 din
09 noiembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură,
tineret și sport
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dna Alina Meclea
- președinte comisie
10. Proiect de hotărâre nr.322 din 22 noiembrie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.20939 din 22 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.20946 din 22 noiembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
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11. Proiect de hotărâre nr.311 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.265 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al Comunei
Roata de Jos în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul
de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.20567 din 17 noiembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.20601 din 17 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și
investiții și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
12. Proiect de hotărâre nr.312 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.263 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Bulbucata prin Consiliul Local al Comunei
Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de
iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.20568 din 17 noiembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.20586 din 17 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și
investiții și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
13. Proiect de hotărâre nr.313 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.262 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Floreşti-Stoeneşti prin Consiliul Local al Comunei
Floreşti-Stoeneşti în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în
sezonul de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.20570 din 17 noiembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.20576 din 17 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții
publice și investiții și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.314 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.264 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei Toporu
în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de iarnă
2021 – 2022, referatul de aprobare nr.20571 din 17 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.20577 din 17 noiembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții și avizul
Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
15. Proiect de hotărâre nr.315 din 19 noiembrie 2021 privind încheierea unui contract de
comodat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Colegiul Tehnic „Viceamiral
Ioan Bălănescu” Giurgiu, referatul de aprobare nr.20821 din 19 noiembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.20828 din 19 noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu,
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coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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
16. Proiect de hotărâre nr.316 din 19 noiembrie 2021 privind încheierea unui Acord de
parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și Clubul Sportiv Colosseum
Giurgiu în vederea promovării șahului pentru toți, referatul de aprobare nr.20794 din 19
noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20799 din 19 noiembrie 2021 al al
Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul
Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Margareta Mihaela Cristea
- manager public
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dna Alina Meclea
- președinte comisie
17. Proiect de hotărâre nr.304 din 15 noiembrie 2021 privind aprobarea modificării
organigramei și statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, referatul de
aprobare nr.20425 din 15 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.20429 din
15 noiembrie 2021 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii
instituţiilor 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
18. Proiect de hotărâre nr.308 din 16 noiembrie 2021 privind aprobarea dezmembrării
imobilului situat în sat Tântava, str.Tufan, nr.440, comuna Grădinari, județul Giurgiu, aflat în
domeniul public al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.20465 din 16 noiembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.20479 din 16 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
19. Proiect de hotărâre nr.309 din 16 noiembrie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului
Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Slobozia, județul Giurgiu, de trecere din
domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în extravilanul
comunei Slobozia, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.20467 din 16 noiembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.20481 din 16 noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu,
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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
20. Proiect de hotărâre nr.310 din 16 noiembrie 2021 privind aprobarea vânzării bunului imobil
înscris în cartea funciară nr.30668 a U.A.T. Slobozia, aparținând domeniului privat al Județului
Giurgiu, referatul de aprobare nr.20466 din 16 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.20480 din 16 noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii
publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene, 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
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
21. Proiect de hotărâre nr.324 din 23 noiembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean nr.93 din 16 iulie 2019 privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare,
extindere si dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS
126122 și a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.21030 din 23 noiembrie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.21037 din 23 noiembrie 2021 al Direcției
urbanism și amenajarea teritoriului, 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. Yahia Dardari
- arhitect șef
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
22. Proiect de hotărâre nr.325 din 24 noiembrie 2021 pentru aprobarea modificării art.1 al
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.100 din 29 august 2018 privind aprobarea componenței
Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu,
referatul de aprobare nr.21139 din 24 noiembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.21146 din 24 noiembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes
județean și administrativ, 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
23. Diverse
- Decizia nr.27/08.11.2021 emisă de către directorul Camerei de Conturi Giurgiu.
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Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
XXXXXXXXX
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 noiembrie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. 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 pe anul 2021.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.296
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare
Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” în faza Proiect Tehnic și detalii
de execuție.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.297
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru un copil care
beneficiază de protecţie în formă instituţionalizată, precum şi aprobarea costului mediu lunar de
întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care beneficiază de protecţie în formă
instituţionalizată, pentru anul 2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.298
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea costurilor medii lunare de întreţinere şi a contribuţiilor
lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție de gradul de dependență, în
căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu, pentru
anul 2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.299
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a contribuţiei
lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate de Centrul de Asistenţă
Medico - Socială Mogoşeşti, pentru anul 2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.300
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreținere, a contribuției lunare
de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor de venituri care se iau în calcul la
stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează contribuția individuală pentru serviciile
oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice Singureni pentru anul 2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.301
8. Proiect de hotărâre privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de venit pentru
activităţi independente pentru anul 2022 propus de către Administraţia Judeţeană a Finanţelor
Publice Giurgiu
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.302
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9. Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă de 2.622 lei Colegiului
Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” pentru transportul din localitatea de domiciliu al elevilor
înscriși în învățământul profesional/dual.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.303
10. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.304
11. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.265 din 27
octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu,
cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Roata de Jos în scopul asigurării
circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.305
12. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.263 din 27
octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu,
cu Comuna Bulbucata prin Consiliul Local al Comunei Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei
rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.306
13. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.262 din 27
octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu,
cu Comuna Floreşti-Stoeneşti prin Consiliul Local al Comunei Floreşti-Stoeneşti în scopul
asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.307
14. Proiect de hotărâre nr.314 din 17 noiembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.264 din 27 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei Toporu în
scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021 –
2022.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.308
15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu prin
Consiliul Județean Giurgiu și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.309
16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Județul Giurgiu prin
Consiliul Județean Giurgiu și Clubul Sportiv Colosseum Giurgiu în vederea promovării șahului
pentru toți.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.310
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.311
18. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în sat Tântava, str.Tufan,
nr.440, comuna Grădinari, județul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu.
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Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.312
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul
Local al Comunei Slobozia, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în
domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în extravilanul comunei Slobozia, județul
Giurgiu,
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.313
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării bunului imobil înscris în cartea funciară
nr.30668 a U.A.T. Slobozia, aparținând domeniului privat al Județului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, proiectul devine hotărârea nr.314
21. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.93 din 16 iulie 2019
privind aprobarea proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere si dotare Ambulatoriu din
cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122 și a cheltuielilor legate de
proiect.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.315
22. Proiect de hotărâre nr.325 din 24 noiembrie 2021 pentru aprobarea modificării art.1 al
Hotărârii Consiliului Judeţean nr.100 din 29 august 2018 privind aprobarea componenței
Colegiului Director al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
Adoptat cu un număr de 19 voturi ”pentru”, 1 vot „împotrivă” și 10 „abțineri”
devine hotărârea nr.316

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 02 decembrie 2021
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