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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE 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, ședința desfășurându-se atât cu prezență fizică cât și 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.   

 Lucrările şedinţei sunt conduse de vicepreşedintele Consiliului judeţean, dna Elisabeta 

Mihalcea, conform dispoziției nr.308 din 10 decembrie 2020, ca urmare a absenței motivate a 

dlui președinte Dumitru Beianu. 

 

 

La ședință participă următorii consilieri județeni:   

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent on -line 

3.  Corbea Cătălin-Virgil  PNL prezent on -line 

4.  Meclea Alina PNL prezent on -line 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent on-line 

6.  Tudorache Petre PNL prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent on-line 

8.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL prezent on-line 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent on-line 

12.  Enache Nicolae PNL prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu 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.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL prezent on-line 

19.  Corozel Lucian PSD prezent on-line 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent on-line 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent on-line 

22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

24.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

25.  Bălan Cristina PSD prezent on-line 

26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 
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Absenți:Beianu Dumitru și Crăciun Flory – Ordando. 

Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 

- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.; 

- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 

- Dl.Cosmin Vlad Ciobanu– șef serviciu C.J.G.; 

- Dl.Cristian Țone – consilier C.J.G.; 

- Dl.Dobre George – consilier personal C.J.G.; 

- Dna Coscai Elena –  consilier C.J.G.; 

- Dna Daniela Pătru– consilier juridic C.J.G.; 

- Dna Denisa Stîngă –  consilier C.J.G.; 

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. 

 
 

XXXXXXXX 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- La mulți ani! Sper că ați avut un Crăciun frumos petrecut alături de familie. În lipsa dlui 

președinte, conform dispoziției 308 din 2020, o să susțin eu ședința de consiliu județean 

astăzi și aș vrea să începem cu intonarea Imnului de Stat. 

Se intonează Imnul Național. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Înainte de a începe aș vrea să vă mulțumesc pentru anul care tocmai se încheie.Vreau să vă 

felicit pentru proiectele care au trecut și să vă mulțumesc atât în numele dlui președinte cât și 

al dlui vicepreședinte Anculescu. Vreau să vă doresc multă sănătate, îndeplinirea tuturor 

dorințelor și numai succes!Cvorumul prevăzut de lege este îndeplinit.Așadar, vom începe 

ședința și, ce e mai frumos, ne așteaptă la sfârșit.Vom ciocni un pahar de șampanie și vom 

servi un pișcot. Supun la vot suplimentarea ordinii de zi. 

Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Dna secretar, aveți cuvântul. 

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 

   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 

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent on-line 

28.  Cristescu Dan PSD prezent on-line 
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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 

     dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - 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  
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Și proiectul ordinii de zi cu tot cu suplimentare, inclusiv amendamentul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

1. 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 

Buget-finanțe 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 

 

2. Proiect de hotărâre nr.326 din 03 decembrie 2021 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, 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 

 

3. Proiect de hotărâre nr.331 din 08 decembrie 2021 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice 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 

 

4. Proiect de hotărâre nr.337 din 16 decembrie 2021 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”, referatul de aprobare nr.22791 din 16 decembrie 
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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 

 

5. 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 

 

6. 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 

 

7. 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 

 

8. 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 
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9. 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 

 

10. 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 

 

11. 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 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 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Acum, aveți cuvântul. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ați avut la mapă procesul verbal al ședinței anterioare pe care doresc să-l supun aprobării 

dvs.Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulțumesc foarte mult. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Primul proiect nr.300 privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul 

Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2022. Avizul  

Comisiei buget, finanțe este pozitiv. Dl Enache, o să vă rog să răspundeți dvs.Vă rog mult! 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei de investiții, patrimoniu, urbanism . 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 
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- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.324 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiectul de hotărâre nr.326 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 

Avizul Comisiei buget, finanțe. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.325 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.331 privind aprobarea documentației tehnico-economice 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”. Avizul 

Comisiei buget, finanțe. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.326 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.337privind 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”. Avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie. 

 Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.327 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 



8 

  

- Proiectul de hotărâre nr.335 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. Avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru? 18 voturi „pentru” Împotrivă? Abţineri?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 4 și cei din online, în total 10  „abțineri”. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.328 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.327 privind aprobarea prețurilor medii la produsele agricole pentru 

anul 2022. Avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.329 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.328 privind aprobarea prețului mediu la masă verde pajiști naturale 

pentru recolta anului 2022. Avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Supunem la vot.Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.330 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.329 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. Avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială. 

Radu Silviu Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Supunem la vot.Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.331 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiectul de hotărâre pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.183 din 30 august 2021 

privind aprobarea achiziţiei de servicii  juridice de asistenţă şi reprezentare. Avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 
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Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii?Vă rog. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Aș vrea să știu și eu dacă există centralizat întreaga sumă acordată pentru achizițiile 

serviciilor juridice pe acest an pentru că din calculele pe care le-am făcut eu depășim undeva 

de 775 de mii, de 775 de milioane, ceea ce cumva pare că serviciul juridic din cadrul 

consiliului județean nu se mai justifică. O să vă rog să-mi prezentați și mie în ședința 

următoare o situație a tuturor contractelor juridice încheiate, inclusiv contractele încheiate cu 

beneficiarii acestor contracte.Vă mulțumesc. Noi ne vom abține la acest punct. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- În regulă.Supunem la vot. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Votăm împotrivă. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Cine este pentru? 18 voturi ”pentru”. Mulțumesc. Împotrivă?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 4 și cei din online, în total 10 voturi „împotrivă”. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.332 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.332 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. Avizul Comisiei de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii? Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc frumos. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.333 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Următorul proiect de hotărâre este cu vot secret. Aș vrea să vă întreb dacă doriți să votăm 

secret sau ca și sedința trecută cu participare fizică, dacă doriți să supunem la vot de față cu 

toată lumea? 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Cred că colegii noștri din online vor vota pe buletinul secret așa că …. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Votăm secret.Urmează procedura votului secret. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Acest proiect de hotărâre nu a trecut. Era vorba de un proiect pentru copiii bolnavi cu 

dizabilități, nu știu de ce aplaudați. De ce aplaudați că era un proiect important? 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Am înțeles că există o hotărâre de consiliu local greșită de la Adunații Copăceni.  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ce hotărâre e greșită de la Adunații Copăceni?Nu știu la ce vă referiți. Puteați să spuneți de la 

început, să cereți clarificări. Păi, dar nu este nimic greșit atâta timp cât a mers mai departe, s-

a aprobat solicitarea de preluare, dvs. cu toții ați aprobat-o și acum, pasul următor era să 

treacă în domeniul public al județului, ca să putem să promovăm într-o asociere cu Consiliul 

Județean Ilfov un proiect important accesând fonduri europene pentru copii cu dizabilități, un 
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proiect pe hipoterapie. Ați avut materialul la mapă, dl.consilier deci era pentru copiii cu 

probleme, e foarte trist. Nu făceam altceva acolo.Spuneți dvs, de ce…? 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Ne certați sau ce? 

 Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ați zis că era ceva greșit în proiectul de la așa și voiam să-mi dați detalii ..discutăm ca să fie 

lucrurile clare  

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- …ne interogați. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu vă interoghează nimeni, Doamne sfinte!Îmi pare rău că nu vreți să ..Bine, eu doar am vrut 

să clarific. 

În urma desfășurării procedurii votului secret și a numărării buletinelor de vot, Proiectul de 

hotărâre nu a întrunit numărul de voturi necesar pentru a fi adoptat (18 voturi ”pentru”, 9 

voturi ”împotrivă” și un vot neexprimat). 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Mergem mai departe. Proiectul de hotărâre nr.339 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.Comentarii? 

Supunem la vot.Mă scuzați.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Supumen la vot. Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.334 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- 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. 

- Avizul Comisiei buget, finanțe, economie. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii?Supunem la vot.Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.335 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.342 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. Avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii?Supunem la vot.Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.336 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.343 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”. Avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii?Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.337 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- 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”. Avizul Comisiei buget, finanțe, economie. 

Nicolae Enache  - secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

- Aviz favorabil. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Comentarii?Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.338 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.345 privind aprobarea instituirii de restricții totale temporare de 

circulație pe unele sectoare de drumuri județene în sezonul de iarnă 2021 – 2022. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Auziți? Ar trebui mai întâi amendamentul. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, a citit proiectul dna vice și acum, colegul meu Țone Cristian, va citi modificările la 

amendamentul formulat în urma ultimei adrese făcute vineri de Direcția de transport. 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Bună ziua. Este vorba de clarificarea situației. Față de anii trecuți noi am avut doar două 

drumuri în stare de viabilitate de pământ, respectiv 503, 504. Direcția de transport a hotărât 

ca toate drumurile care au o stare de viabilitate proastă să fie închise și, în speță, vin cu 

următoarele amendamente pentru a clarifica situația acestor drumuri: 

La DJ 412 indicatoarele de restricție se vor monta la toate intersecțiile de acces pe acest 

sector de drum cât și la limita de ieșire din localitatea Vărăști la km 22+800, pe urmă urmând 

până la limita cu județ Călărași datorită faptului că acest drum județean se suprapune cu un 

drum de catogorie locală (stradă). Deci nu se închide de la intersecția cu 401. Acest drum va 

fi restricționat circulației de la km 22+800 până la km 25+492 limită județ Călărași.  

DJ 505 indicatoarele de restricție se vor monta la toate intersecțiile de acces pe acest sector 

de drum cât și la limita de ieșire din localitatea Putineiu la Km 22+847 respectiv 24+151 și la 

limitele de ieșire din localitatea Gogoșari la km 17+168 datorită faptului că drumul județean 

se suprapune cu un drum de categorie locală (stradă). Acest drum va fi restricționat circulației 

de la km 0 la km 29 +883 cu excepție sectoarele: km 17+168 la km 17 +932 și de la km 22 

+847 la km 24+151 adică în Putineiu și în Gogoșari. 
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DJ 412 B indicatoarele de restricție se vor monta la toate intersecțiile pe acest sector de drum 

cât și la limita de ieșire din localitatea Drăgănescu la km 0 +630 datorită faptului că drumul 

județean se suprapune cu un drum de categorie locală (stradă). Acest drum va fi restricționat 

circulației de la km 0+630 la km 9+670.  

DJ 412D indicatoarele de restricție se vor monta la toate intersecțiile de acces pe acest sector 

de drum cât și după stația de reglare și măsurare gaze naturale aflată la km 3+398. Acest 

drum va fi restricționat circulației de la km 0+000 la km 3+398, de la Bucșani până la km 

3+398. 

DJ 503 indicatoarele de restricție se vor monta la toate intersecțiile de acces pe acest sector 

de drum. Acest drum va fi restricționat circulației de la km 7+900 la km 28+000.  

DJ 504 indicatoarele de restricție se vor monta la toate intersecțiile de acces pe acest sector 

drum. Acest drum va fi restricționat circulației de la km 19+780 la km 30+000. Mulțumesc. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți. Eu sincer nu am înțeles cum s-a schimbat amendamentul după cele 

discutate. Adică din nou, din punctul meu de vedere dvs. închideți niște drumuri pe o anumită 

secțiune. Cum adică montați indicatoare de restricție și la început și la final, asta înseamnă că 

drumul este restricționat, așa-i? Dacă le montați.  

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Nu. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Stația așa, ca să vă dau un exemplu, că e drumul pe care cred că îl cunosc cel mai bine. La DJ 

412 acesta pe sectorul cuprins între km 00 și sectorul 7+798 localitatea Malu Spart- 

intersecție DJ 601-intersecție DN 61. Dacă dvs. închideți drumul pe toată porțiunea asta de la 

km 0 care, din câte cred eu km 0, este cel unde el se intersectează cu DJ 601, adică cu cel 

care duce către Ogrezeni, acolo este km 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- La ce drum vă referiți? 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- La DJ 412D este drumul care duce de la intersecția Malu Spart - Ogrezeni până spre Bucșani.  

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Da, exact. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Pe acest drum este și mănăstirea, unde se duce lumea la mănăstire și tot pe aici se ajunge la 

acest punct pentru gaze. 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Nu, am spus că exact până la stația de gaze.Deci se restricționează de la Bucșani, de la km 0 

până la 3+398. Deci cel de la Malu Spart nu este restricționat spre mănăstire. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Și pe unde se va intra? 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Pe la Malu Spart dacă… 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Păi asta vă întreb. Pe unde se va intra? Cum poți ajunge fără să încalci legea, fără ca drumul 

să fie restricționat la mănăstire, de exemplu, de la Malu Spart? 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- La Malu Spart nu este restricționat… 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Păi atunci de ce ați pune indicatoare de restricție la km 0 sau de ce drumul pe sectorul cuprins 

între km 0 până la km 798, spuneți că va fi restricționat? 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Tot drumul are restricția. Prin amendament s-a stabilit că de la km 00 de la Bucșani până la 

km …. 
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Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Păi km 0 este la Bucșani sau este la?  

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Nu, este la Bucșani. A fost o greșeală de redactare acolo. Deci km 0 pleacă de la Bucșani 

până la stația de reglare la km 3+900, restul spre Malul Spart rămâne deschis circulației. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Deci de la DN se ia. Am înțeles, iar cu celelalte sectoare de drumuri de unde pleacă de la km 

0 și se duce până la nu știu unde, asta nu înseamnă că le restricționați accesul? 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Păi, haideți să luăm un exemplu!Nu știu. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Adică nu înțeleg de ce nu ați 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- DJ 505, de exemplu. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- La amendamentul făcut de dl președinte, că dl. președinte a făcut un amendament.De 

exemplu era, hai să luăm, ziceți dvs. un drum pe care vrem să-l luăm, la care a făcut dl 

președinte amendament! La ăsta de la Putineiu să zicem - Dj 504. Inițial era pe sectorul între 

km 19+780 până la km 30 localitatea Putineiu. A venit dl președinte, a făcut un amendament, 

s-a păstrat textul inițial la care s-a adăugat un text în care spune că indicatorul de restricție se 

va monta la limita de ieșire din localitatea Putineiu pe direcția de mers limită județ 

Teleorman. Cred că era cel mai simplu să se spună că sectorul de drum închis de pe DJ 504 

va fi de la limita de ieșire din localitatea Putineiu pe direcția de mers limită județ Teleorman 

până la limita de județ Teleorman, adică de ce punem indicatoare de restricții, nu-l închidem 

pe tot, dar punem indicatoare de restricție și într-o parte și-n alta. 

Dl Cristian Țone– consilier C.J.G.: 

- Așa s-a stabilit. Direcția se va ocupa de acest lucru deci ieșire din Putineiu  pe drumul de 

pământ, până la limită Teleorman. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Dvs.înțelegeți ce spun eu? Că dvs. închideți niște sectoare de drum, puneți niște indicatoare, 

dar spuneți totuși că nu le închideți sau că le închideți separat. Nu înțeleg de ce nu ați lucrat 

pe amendamentul dlui președinte și nu ați modificat limitele kilometrice exact cum ar fi 

trebuit, în urma amendamentului dlui președinte. Eu vă dau un exemplu. Dacă se întâmplă 

ceva pe un drum pe o secțiune de genul, nu știu, se tamponează două mașini și se va cere un 

proces verbal de la poliție, ca omul să-și recupereze de la societatea de asigurări paguba, se 

va da un proces verbal în care se va spune că această secțiune de drum este închisă.Omul nu 

va putea putea să-și recupereze paguba în urma unui accident pentru că era drum închis, 

conform hotărârii de consiliu județean.Chiar nu înțeleg care este motivul pentru care nu 

facem amendamentul ăsta să fie exact cum ar trebui să fie. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Puteți și acum să faceți precizările și clarificările și noi le consemnăm în procesul verbal al 

ședinței că se poate și acum. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Deci ceea ce aș dori eu este ca pe amendamentul făcut de dl președinte, care ar fi făcut OK, 

dacă nu s-ar păstra și textul initial, pur și simplu, să se modifice partea care se închide din 

drum, adică v-am spus dacă la DJ 412 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Adică să modificăm bornele, alea 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Dar fără să se păstreze textul inițial pentru că 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Am înțeles. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
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- Că dacă se păstrează textul inițial… 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- E  bine ce ziceți. 

Lidia Pană – director executiv C.J.G.: 

- Bun. Și cum propuneți dvs. să luăm punctual pe fiecare poziție în parte ca să putem … 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- La 504 unde inițial se închidea de la ieșirea din Putineiu până la limita județ Teleorman, așa  

ar trebui restricționat accesul.  

- La următorul, la DJ 414 pe sectorul cuprins între km 21și 25, restricția să fie de la ieșirea din 

localitatea Vărăști până la limita județului Călărași. 

- La DJ 412 D să fie de la km 4,4 de la nodul rutier DJ 601 așa cum a spus dl. președinte, până 

la intersecția cu DN 61 la Bucșani. 

- La următorul la fel, DJ 412 B să fie de la limita de ieșire din localitatea Drăgănescu până la 

intersecția cu DC 140 și la ultimul acesta, cu Putineiu, să fie de la ieșirea din Putineiu pe 

direcția de mers către Cetățuia până la DN 5C spre Gara CFR Chiriacu, adică e mai.. nu mai 

lasă loc de interpretari. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Practic, din amendamentul formulat, rămâne teza a doua, ultima frază, da? La toate, da? 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Da, da.Normal că, dacă se montează indicatoare acolo, este clar că de acolo începe restricția. 

Nu poți să restricționezi un drum și să pui indicatoarele în altă parte. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Supunem la vot amendamentul formulat de dl.Lazăr. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- De dl.președinte cu modificările formulate de dl.Lazăr. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.Unanimitate. Supunem la vot proiectul de 

hotărâre.Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.339 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Declarăm închisă ședința, da? Mulțumesc frumos.Vă doresc un An Nou fericit, cu multe 

realizări și multă sănătate și să ne vedem cu bine anul viitor!Vă invit la un pahau de șampanie 

și un pișcot!Sănătate multă! 
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