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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU, 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la 

art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE: 

 

 

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 29 iulie 

2021, ora 1300 la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, Giurgiu. 

  (2) Ședința se va 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.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

 Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la 

momentul adoptării acestora. 

 Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții 

care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Compartimentului juridic, contracte, 

cancelarie consiliu și arhivă. 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Aurelia Brebenel 

 

 

GIURGIU, 23 iulie 2021 

Nr.222 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.222 din 23 iulie 2021 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

al şedinţei ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 

 29 iulie 2021, ora 1300 

 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28 iunie 2021 a Consiliului Județean 

Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel   - secretar general al judeţului 

2. Proiect de hotărâre nr.179 din 20 iulie 2021 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral 

sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, referatul de aprobare nr.12525 din 20 iulie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12535 din 20 iulie 2021 al Direcției achiziții publice 

și investiții în infrastructura locală, raportul de specialitate nr.12536 din 20 iulie 2021 al Direcției 

economice, 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. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.155 din 07 iulie 2021 privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de 

Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare 

nr.11648 din 07 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11662 din 07 iulie 2021 al 

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

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.156 din 07 iulie 2021 privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii 

în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de 

Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni/activități și atribuții din zona 

de responsabilitate, referatul de aprobare nr.11672 din 07 iulie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.11686 din 07 iulie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.157 din 07 iulie 2021 privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii 

în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de 

Poliție Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și 

siguranței publice la nivelul Județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.11673 din 07 iulie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.11687 din 07 iulie 2021 al Direcției economice și avizul 

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

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.161 din 12 iulie 2021 privind acordarea de stimulente financiare elevilor din 

instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care au obținut premii la 

concursuri/olimpiade în anul școlar 2019-2020, referatul de aprobare nr.11918 din 12 iulie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.11929 din 12 iulie 2021 al Direcției economice, avizul 

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

educație, cultură, tineret și sport 
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   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.162 din 12 iulie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, referatul de 

aprobare nr.11979 din 12 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11987 din 12 iulie 

2021 al Direcției economice, 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 

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.163 din 13 iulie 2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul II 2021, referatul de aprobare 

nr.12039 din 13 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12078 din 13 iulie 2021 al 

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

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.166 din 13 iulie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare 

parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de 

fezabilitate - actualizare, referatul de aprobare nr.12015 din 13 iulie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.12201 din 15 iulie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, 

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   - preşedinte comisie 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.154 din 05 iulie 2021 privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2021, 

referatul de aprobare nr.11439 din 05 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11507 din 

06 iulie 2021 al al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 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. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.158 din 08 iulie 2021 privind încheierea unui acord de parteneriat între 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, în vederea pregătirii şi depunerii unui proiect ce vizează implementarea de măsuri 

active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0138 Pădurea Bolintin, referatul de 

aprobare nr.11742 din 08 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11805 din 09 iulie 

2021 al Compartimentului programe și proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

          dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 
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12. Proiect de hotărâre nr.167 din 14 iulie 2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 

Asociația My Wishes, Fundația Proam Events, Asociația Happy Camps, S.C. Open Box Consulting 

S.R.L. pe de-o parte și  Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă parte, în vederea promovării 

sportului pentru toți în rândul tinerilor, referatul de aprobare nr.12179 din 14 iulie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.12189 din 14 iulie 2021 al Compartimentului control intern 

și managementul calității și al Direcției juridică și administrație publică, avizul Comisiei buget, 

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

socială, 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 

          dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.168 din 14 iulie 2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 

Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM EVENTS, S.C. 

Open Box Consulting S.R.L. pe de-o parte și  Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă parte, 

în vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor, referatul de aprobare nr.12180 din 14 

iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12190 din 14 iulie 2021 al Compartimentului 

control intern și managementul calității și al Direcției juridică și administrație publică,  avizul 

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

sănătate și protecție socială, 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 

          dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

         dl. Silviu-Cristian Anculescu    - preşedinte comisie 

 

 

14 Proiect de hotărâre nr.170 din 15 iulie 2021 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între 

Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu  și Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- 

S.A. în vederea realizării Proiectului „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava 

– Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 1 – Redeschiderea circulației feroviare pe pod 

peste râul Argeș, între Vidra și Comana”, referatul de aprobare nr.12231 din 15 iulie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.12240 din 15 iulie 2021 al Direcției achiziții publice și 

investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.173 din 19 iulie 2021 privind încheierea Parteneriatului de implementare 

între Compania Naţională de Administrare a  Infrastructurii Rutiere  S.A. și județul Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea obiectivului de investiții „VARIANTA 

OCOLITOARE GIURGIU”, referatul de aprobare nr.12431 din 19 iulie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.12462 din 19 iulie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională, 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. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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16. Proiect de hotărâre nr.164 din 13 iulie 2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei 

lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 504 –zona Giurgiu – Vieru,  

referatul de aprobare nr.12080 din 13 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12228 

din 15 iulie 2021 al  Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 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 

 

17. Proiect de hotărâre nr.160 din 09 iulie 2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii ale 

Căminului pentru persoane vârstnice Singureni – județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.11807 

din 09 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11816 din 09 iulie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor 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. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.165 din 13 iulie 2021 privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, referatul de aprobare nr.12009 din 13 iulie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.12062 din 13 iulie 2021 al Compartimentului resurse 

umane și coordonarea activității instituțiilor 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. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.181 din 20 iulie 2021 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, 

organigramei și statului de funcții   ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu referatul de aprobare 

nr.12518 din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12544 din 20 iulie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor 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 

 

20. Proiect de hotărâre nr.174 din 19 iulie 2021 privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcţii, referatul de aprobare 

nr.12467 din 19 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12473 din 19 iulie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, 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. Daniela Ruse    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.169 din 14 iulie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Serviciului de Ambulanţă Giurgiu a unei costrucţii modulare tip container, referatul de aprobare 

nr.12187 din 14 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12229 din 15 iulie 2021 al 

Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 
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  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 

 

22. Proiect de hotărâre nr.180 din 20 iulie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România, filiala Giurgiu a unui echipament 

achiziționat de către Consiliul Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.12583 din 20 iulie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.12589 din 20 iulie 2021 al  Direcției logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu, 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. Proiect de hotărâre nr.171 din 15 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean 

Giurgiu către Consiliul Judeţean Călăraşi de trecere din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi 

administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al Judeţului Giurgiu a unui sector 

din DJ 412, referatul de aprobare nr.12211 din 15 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.12239 din 15 iulie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul 

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

publică și situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

24. Proiect de hotărâre nr.172 din 16 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean 

Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Frătești, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public 

al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în sat Cetatea, str.Gării nr.90, 

comuna Frătești, județul Giurgiu,  referatul de aprobare nr.12367 din 16 iulie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.12375 din 16 iulie 2021 al  Direcției logistică, managementul spitalelor 

și patrimoniu, 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 

 

25. Proiect de hotărâre nr.175 din 19 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean 

Giurgiu către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, de trecere din domeniul public al 

municipiului în domeniul public al judeţului, a unor bunuri imobile situate în intravilanul 

municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.12475 din 19 iulie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.12487 din 19 iulie 2021 al  Direcției logistică, managementul spitalelor și 

patrimoniu, 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 

 

26. Proiect de hotărâre nr.176 din 19 iulie 2021 privind trecerea din domeniul public al Județului 

Giurgiu în domeniul privat al acestuia, în scopul desființării, a clădirii C2 aferentă Centrului de 

Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu, situat în comuna Oinacu, 

aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu,  

referatul de aprobare nr.12474 din 19 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12486 

din 19 iulie 2021 al  Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei 
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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 

 

27. Proiect de hotărâre nr.178 din 20 iulie 2021 privind constatarea încetării de drept a Contractului 

de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între Judeţul Giurgiu prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu şi S.C. Sun Garden Colibaşi S.R.L., modificat prin Actul adiţional nr.1 

din 28 decembrie 2015, referatul de aprobare nr.12502 din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.12546 din 20 iulie 2021 al Direcției juridice și administrație publică și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

28. Diverse: 

I. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc 

  Prezintă: dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte A.T.O.P. 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,     SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI, 

Dumitru Beianu                          Aurelia Brebenel 


