ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 27 DECEMBRIE 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 27 decembrie 2021, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.531 din 20 decembrie 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: Elisabeta Mihalcea, Meclea Alina, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu SilviuCristian, Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan,
Georgescu Mihai - Cătălin, Corbea Cătălin-Virgil, Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu
Silviu, Croitorescu Alexandru - Liviu, Tudor Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu - Genu, Alecu
Constantin, Tudorache Petre, Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel,Vucă Emil - Gabriel, Lazăr
Daniel - Cosmin, Răgălie Cristian - Mihai, Ionescu Diana - Marga, Bălan Cristina, Grigore Mihăiță Napoleon, Simion Cosmin – Niculae și Cristescu Dan.
Absenți:Beianu Dumitru și Crăciun Flory – Ordando.
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă
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.
Doamna vicepreședinte, Elisabeta Mihalcea conduce ședința conform dispoziției nr.308 din
10 decembrie 2020, deschide lucrările acesteia și propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele
proiecte :
1. Proiect de hotărâre nr.339 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea încheierii unui
Memorandum între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin
Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Universitatea
Politehnica din București, Shipyard ATG Giurgiu S.R.L. și Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan
Bălănescu” Giurgiu, cu privire la analiza conceperii, realizării și funcţionării Campusului
școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.23002 din 20
decembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.23010 din 20 decembrie 2021 al
Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului și Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii
publice de interes județean și administrativ, 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
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Alina Meclea
- președinte comisie
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dl. Silviu Cristian Anculescu

- preşedinte comisie

2. Proiect de hotărâre nr.341 din 20 decembrie 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.23025 din 20 decembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.23034 din 20 decembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și
investiții, 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. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.342 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Clejani prin Consiliul Local al Comunei
Clejani în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de
iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.23026 din 20 decembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.23035 din 20 decembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și
investiții, 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. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.343 din 20 decembrie 2021 privind încheierea unui Acord de
finanţare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Raionul Anenii Noi, prin
Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului
”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii
Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”, referatul de aprobare nr.23055 din 20 decembrie 2021
al președintelui, raportul de specialitate nr.23062 din 20 decembrie 2021 al Direcției Urbanism
și amenajarea teritoriului, 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
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.344 din 20 decembrie 2021 privind încheierea unui Acord de
parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Serviciul de
Telecomunicaţii Speciale în vederea realizării proiectului ”Centrul de Date Regional în
regiunea Sud Muntenia”, referatul de aprobare nr.23056 din 20 decembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.23063 din 20 decembrie 2021 al Direcției Urbanism și
amenajarea teritoriului, 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
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dl. Yahia Dardari
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Silviu Cristian Anculescu

- arhitect șef
- președinte comisie
- preşedinte comisie

6. Proiect de hotărâre nr.345 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea instituirii de restricții
totale temporare de circulație pe unele sectoare de drumuri județene în sezonul de iarnă 2021 –
2022, referatul de aprobare nr.23068 din 20 decembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.23073 din 20 decembrie 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
Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Apoi, supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia, care au fost aprobate cu unanimitate de
voturi.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 decembrie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.300 din 09 noiembrie 2021 privind stabilirea taxelor și tarifelor
care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate
acestuia pentru anul fiscal 2022, referatul de aprobare nr.20050 din 09 noiembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.20056 din 09 noiembrie 2021 al Serviciului Bugetfinanțe și contabilitate, 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. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.326 din 03 decembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice actualizată şi revizuită la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii
(D.A.L.I.) şi a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685-14+184 şi 22+26329+221, 7,450 km, referatul de aprobare nr.21626 din 03 decembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.21630 din 03 decembrie 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
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4. Proiect de hotărâre nr.331 din 08 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori
tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și
modernizare DJ 601A Limita judet Ilfov – Bâcu – Joița – Cosoba – Limita județ Dâmbovița,
km 11+500 – km 23+799”, referatul de aprobare nr.22036 din 08 decembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.22043 din 08 decembrie 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
5. Proiect de hotărâre nr.337 din 16 decembrie 2021 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza DALI, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general
pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 401A, limită județ Ilfov –
Tântava – Mihai Vodă – Bolintin Deal – Bolintin Vale – Găiseni – Cărpenișu – limită județ
Dâmbovița”, referatul de aprobare nr.22791 din 16 decembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.22799 din 16 decembrie 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
6. Proiect de hotărâre nr.335 din 13 decembrie 2021 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al
bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2021, referatul de
aprobare nr.22343 din 13 decembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.22354 din
13 decembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Cosmin Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.327 din 07 decembrie 2021 privind aprobarea prețurilor medii la
produsele agricole pentru anul 2022, referatul de aprobare nr.21872 din 07 decembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.21881 din 07 decembrie 2021 al Direcţiei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și
agricultură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
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8. Proiect de hotărâre nr.328 din 07 decembrie 2021 privind aprobarea prețului mediu la masă
verde pajiști naturale pentru recolta anului 2022, referatul de aprobare nr.21873 din 07
decembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.21882 din 07 decembrie 2021 al
Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei de
mediu, ape, păduri și agricultură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.329 din 08 decembrie 2021 pentru aprobarea modificării art.1 al
Hotărârii Consiliului Județean nr.21 din 20 martie 2020 privind aprobarea înființării Echipei
Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică, referatul de aprobare
nr.22049 din 08 decembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.22056 din 08
decembrie 2021 al Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenția de
urgență în cazurile de violență domestică, 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. Denisa Stîngă
- director executiv
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
10. Proiect de hotărâre nr.338 din 16 decembrie 2021 pentru modificarea art.1 din Hotărârea
nr.183 din 30 august 2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi
reprezentare, referatul de aprobare nr.22792 din 16 decembrie 2021 al președintelui, raportul
de specialitate nr.22800 din 16 decembrie 2021 al Serviciului juridic-contencios și contracte și
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Nina Carmen Crișu
- șef serviciu
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
11. Proiect de hotărâre nr.332 din 09 decembrie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului
Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere din
domeniul public al municipiului în domeniul public al județului, a unui imobil – teren în
suprafață de 3116 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul
municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.22174 din 09 decembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.22188 din 09 decembrie 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
12. Proiect de hotărâre nr.330 din 08 decembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în
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intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul Giurgiu, referatul de aprobare
nr.22002 din 08 decembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.22113 din 09
decembrie 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

XXXXXXXXX
În continuare, doamna secretar prezintă procesul - verbal al ședinței extraordinare din 22
decembrie 2021. Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.
1. Proiect de hotărâre privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul
Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.324
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizată şi
revizuită la faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (D.A.L.I.) şi a
indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ
601 Bolintin Vale – Malu Spart – DN 61, km 13+685-14+184 şi 22+263-29+221, 7,450 km.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.325
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza
Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnicoeconomici și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Reabilitare și modernizare
DJ 601A Limita judet Ilfov – Bâcu – Joița – Cosoba – Limita județ Dâmbovița, km 11+500 –
km 23+799”.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.326
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza DALI, a
principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de
investiții ,,Reabilitare și modernizare DJ 401A, limită județ Ilfov – Tântava – Mihai Vodă –
Bolintin Deal – Bolintin Vale – Găiseni – Cărpenișu – limită județ Dâmbovița”.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.327
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri şi
cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al bugetului fondurilor externe
nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2021.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 10 ”abțineri ” devine
hotărârea nr.328
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6. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru anul
2022.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.329
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului mediu la masă verde pajiști naturale pentru
recolta anului 2022.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.330
8. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Județean nr.21
din 20 martie 2020 privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență
în Cazurile de Violență Domestică.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.331
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.183 din 30 august 2021 privind
aprobarea achiziţiei de servicii juridice de asistenţă şi reprezentare.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 10 voturi ”împotrivă devine
hotărârea nr.332
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul
Local al Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului
în domeniul public al județului, a unui imobil – teren în suprafață de 3116 mp, adiacent sediu
Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul municipiului Giurgiu, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.333
11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în intravilanul comunei
Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul Giurgiu.
În urma desfășurării procedurii votului secret, Proiectul de hotărâre nu a
întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat (18 voturi ”pentru”, 9 voturi
”împotrivă” și un vot neexprimat).
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Memorandum între Judeţul Giurgiu,
prin Consiliul Judeţean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului
Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, Universitatea Politehnica din București,
Shipyard ATG Giurgiu S.R.L. și Colegiul Tehnic “Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, cu
privire la analiza conceperii, realizării și funcţionării Campusului școlar profesional și
tehnic/dual în Municipiul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.334
13. 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 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.335
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14. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean
Giurgiu, cu Comuna Clejani prin Consiliul Local al Comunei Clejani în scopul asigurării
circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.336
15. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de finanţare între Judeţul Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu şi Raionul Anenii Noi, prin Consiliul Raional Anenii Noi din
Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului ”Reconstrucția fostei cazangerii cu
schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina
nr. 3A”.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.337
16. Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu şi Serviciul de Telecomunicaţii Speciale în vederea realizării
proiectului ”Centrul de Date Regional în regiunea Sud Muntenia”.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.338
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricții totale temporare de circulație pe
unele sectoare de drumuri județene în sezonul de iarnă 2021 – 2022.
Adoptat cu un număr de 28 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.339

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 27 decembrie 2021
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