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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a 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, 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU 

 

DISPUNE: 

 

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 21 iulie 

2022, ora 1300 la sediul Consiliului Județean Giurgiu, B-dul București, nr.10, Giurgiu. 

 (2) Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

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 Serviciului Monitorizare 

proceduri administrative, cancelarie consiliu. 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

        Aurelia Brebenel 

 

 

 

GIURGIU, 15 iulie 2022 

Nr.275 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.275 din 15 iulie 2022 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu din data de 21 iulie 2022, ora 1300 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.152 din 07 iulie 2022 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul II 2022, referatul de aprobare 

nr.13928 din 07 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13938 din 07 iulie 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 

 

2. Proiect de hotărâre nr.144 din 01 iulie 2022 privind aprobarea alocării sumei de 19.700 lei pentru 

finanțarea unor cheltuieli aferente activităților de prevenire a consumului de droguri, referatul de 

aprobare nr.13466 din 01 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13535 din 04 iulie 

2022 al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport 

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

    dna. Ingeaua Cristina      - manager public C.J.G. 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.160 din 12 iulie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, referatul de 

aprobare nr.14194 din 12 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.14198 din 12 iulie 

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 

   dl. Radu Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.149 din 06 iulie 2022 privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea 

resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul 2022, 

referatul de aprobare nr.13799 din 06 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13806 din 

06 iulie 2022 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 

juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Burcea    - dir. executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.157 din 11 iulie 2022 privind încheierea unui Acord de Asociere între 

Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și CTPark în vederea 

organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip târg național, respectiv ”Forța Fermierilor 

Expo”, referatul de aprobare nr.14050 din 11 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.14060 din 11 iulie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență. 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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6. Proiect de hotărâre nr.155 din 07 iulie 2022 privind aprobarea structurii organizatorice, a 

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

nr.13944 din 07 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13946 din 07 iulie 2022 al 

Compartimentului Resurse umane, salarizare 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    - președinte C.J.G 

   dna. Mariana Ionescu    - consilier 

       dl. Radu Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

      dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.145 din 05 iulie 2022 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Giurgiu nr.10 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările şi 

completările ulterioare, referatul de aprobare nr.13650 din 05 iulie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.13656 din 05 iulie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare 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    - președinte C.J.G 

   dna. Ana-Maria Dude    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.161 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente 

proiectului „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network” („Modernizare 

DJ601:Bolintin Vale - Malu Spart - DN 61”) Acronim: W- TEN, referatul de aprobare nr.14295 din 

13 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.14302 din 13 iulie 2022 al Compartimentului 

Programe și proiecte europene, 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. Mădălina Ghimpețeanu   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin-Ionuț Ionescu    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.159 din 11 iulie 2022 pentru modificarea și completarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.103 din 23 mai 2022 privind aprobarea Regulamentului de acordare a 

stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de 

stat din județul Giurgiu în anul 2022, referatul de aprobare nr.14051 din 11 iulie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.14061 din 11 iulie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și 

contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență. 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Iulian Negoiță     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 

 


