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Nr.23502 din 06 decembrie 2022 

 

ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ŞEDINŢE PUBLICE 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea 

Normelor metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în 

administrația publică, vă aducem la cunoștință că în data de 07 decembrie 2022, ora 1300, la sediul 

instituției din B-dul București, nr.10, Sala de ședință (cam.207), va avea loc ședința extraordinară 

a Consiliului Județean Giurgiu convocată de îndată prin Dispoziția nr.424/06.12.2022, cu 

următoarea ordine de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 28 noiembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.317 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului pentru 

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

județului Giurgiu, a Programului serviciului public de transport rutier județean de persoane 

prin curse regulate în anul 2023 și a Documentației de atribuire privind delegarea acestuia, 

referatul de aprobare nr.22777 din 23 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.22785 din 23 noiembrie 2022 al Administratorului public al județului, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.319 din 24 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori 

tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 505 

Gogoșari-Putineiu-Halta CFR Chiriacu – DN 5B, Tronsoane 17+950 – 22+837, 24+151 – 

32+822, 32+850 – 39+000, 39+000, 39+023 – 49+003, 29,688 km”, referatul de aprobare 

nr.22980 din 24 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22982 din 24 

noiembrie 2022 al Direcţiei 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 
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   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.320 din 28 noiembrie 2022 privind preluarea în domeniul public al 

județului Giurgiu a imobilului situat în municipiul  Giurgiu, str. București, nr.53, județul 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.23129 din 28 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.23135 din 28 noiembrie 2022 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   - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.321 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a principalilor 

indicatori tehnico – economici, a devizului general precum și a contribuției județului Giurgiu 

prin Consiliul Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum județean 

(DJ) 507A, comuna BĂNEASA, JUDEȚUL GIURGIU”, referatul de aprobare nr.23183 din 

29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23189 din 29 noiembrie 2022 al 

Direcţiei 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.322 din 29 noiembrie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1 și 3 la 

Hotărârea nr.255 din 03.11.2022 privind aprobarea actualizării Devizului general, a 

principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare de la 

bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta 

CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ Teleorman”, 

referatul de aprobare nr.23199 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.23205 din 29 noiembrie 2022 al Direcţiei 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.323 din 29 noiembrie 2022 privind alocarea sumei de 54.000 lei 

pentru achiziționarea pachetelor, acordate de Consiliul Județean cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

în anul 2022, referatul de aprobare nr.23236 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.23242 din 29 noiembrie 2022 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    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.326 din 29 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.23250 din 29 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23252 din 29 noiembrie 2022 al 

Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri  

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.327 din 05 decembrie 2022 pentru completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.292 din 08 noiembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu– Etapa 1 (Oncologie și Neurologie)”, referatul 

de aprobare nr.23317 din 05 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23323 

din 05 decembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.328 din 05 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.23341 din 05 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.23347 din 05 decembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
http://www.cjgiurgiu.ro/

