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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 20 

septembrie 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, 13 septembrie 2022 

Nr.339 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.339 din 13 septembrie 2022 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu din data de 20 septembrie 2022, ora 1300 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 31 august 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.242 din 08 septembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.17904 din 08 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17910 din 08 

septembrie al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.17911 din 08 

septembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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 C.J.G. 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu C.J.G  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.238 din 07 septembrie 2022 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu”, referatul 

de aprobare nr.17821 din 07 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17825 

din 07 septembrie 2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții și al Compartimentului 

Dezvoltare regională și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dl. Cristian Țone    - consilier 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.239 din 07 septembrie 2022 privind alocarea sumei de 8.000 lei 

pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a șahului pentru toți la 

nivelul anului 2022, referatul de aprobare nr.17836 din 07 septembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.17889 din 07 septembrie 2022 al Compartimentului Control intern 

și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport 

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

   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.240 din 07 septembrie 2022 privind alocarea sumei de 22.000 lei 

pentru finanțarea unor cheltuieli în cadrul activităților de promovare a sportului pentru toți 

prin tenis de câmp la nivelul anului 2022, referatul de aprobare nr.17837 din 07 septembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17890 din 07 septembrie 2022 al 

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

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, 

tineret și sport 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 
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   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.237 din 07 septembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.17820 din 07 septembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17824 din 07 septembrie 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 

 

7. Proiect de hotărâre nr.243 din 09 septembrie 2022 privind acordarea de stimulente 

financiare elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care 

au obținut rezultate deosebite la concursuri/olimpiade în anii școlari 2020-2021 și 2021-2022, 

referatul de aprobare nr.17943 din 09 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.17946 din 09 septembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.241 din 07 septembrie 2022 pentru modificarea Anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.58 din 25 februarie 2021 privind aprobarea încheierii unui 

parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și Societatea Națională de 

Cruce Roșie din România - Filiala Giurgiu în vederea realizării proiectului „Caravana 

medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – mobMED Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.17838 din 07 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17888 din 07 

septembrie 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. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.244 din 09 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.337 din 27 decembrie 2021 privind încheierea unui Acord de finanţare 

între Județul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu și 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.17982 din 09 septembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.17986 din 09 septembrie 2022 al Compartimentului 

Dezvoltare regională, 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 

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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10. Proiect de hotărâre nr.206 din 31 august 2022 pentru modificarea Hotărârii nr.174 din 23 

august 2022 privind aprobarea atribuirii în gestiune delegată a serviciului de transport public 

local de transport persoane pentru traseul județean cod 020, Giurgiu – Ghimpați – Mihăilești, 

în cadrul Programului Județean de Transport Persoane prin curse regulate, pentru perioada 2014 

– 2019, prelungit până la 31 decembrie 2022 și eliberarea licenței de traseu, referatul de 

aprobare nr.17325 din 31 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17331 din 31 

august 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 

 

11. Proiect de hotărâre nr.235 din 02 septembrie 2022 pentru modificarea art.1 al Hotărârii 

Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înființării Echipei 

Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin 

muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, referatul de aprobare nr.17500 din 

02 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17506 din 02 septembrie 2022 

al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.236 din 06 septembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Stănești, prin Consiliul Local al 

Comunei Stănești, în scopul realizării unor lucrări la drumurile comunale DC 117 şi DC 118, 

care traversează teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.17653 din 06 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17659 din 06 septembrie 2022 al 

Direcției achiziții publice și investiții, 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 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.158 din 11 iulie 2022 privind aprobarea regulamentului de navigație 

pe Balta Comana, Județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.14096 din 11 iulie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.14103 din 11 iulie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei de mediu, 

ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.207 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Apartamentului social „27” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17409 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17444 din 01 septembrie 2022 al 
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Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.208 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Apartamentului social „43” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17410 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17445 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.209 din 01 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.85 din 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu prin reorganizarea Centrului de Recuperare și 

Reabilitare Neuropsihiatrică Oinacu, referatul de aprobare nr.17411 din 01 septembrie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.17446 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.210 din 01 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.84 din 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Abilitare și Reabilitare 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava prin reorganizarea Centrului de Integrare prin 

Terapie Ocupațională Tântava, referatul de aprobare nr.17412 din 01 septembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.17447 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.211 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului Maternal din cadrul Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17413 din 01 septembrie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.17448 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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 
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   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.212 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Recuperare Senzorială și Motrică pentru Copii din 

cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.17414 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17449 

din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 

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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.213 din 01 septembrie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.70 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență 

pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Grădinari, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și 

Asistență Grădinari, referatul de aprobare nr.17415 din 01 septembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.17450 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii 

publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.214 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Hotarele din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17416 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17451 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.215 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului de Zi „Luceafărul” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17417 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17452 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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23. Proiect de hotărâre nr.216 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Mironești din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17418 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17453 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

24. Proiect de hotărâre nr.217 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Centrului pentru Persoane Vârstnice Oncești din cadrul Direcției 

Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17419 

din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17454 din 01 septembrie 

2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-

Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

25. Proiect de hotărâre nr.218 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului social Centrul de Recuperare, cod serviciu social 

8891CZ-C-III, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.17420 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17455 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice 

de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

26. Proiect de hotărâre nr.219 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare - Centrul Respiro, cod serviciu social 

8790CR-C-I, din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.17421 din 01 septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.17456 din 01 septembrie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ-Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes 

județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

27. Proiect de hotărâre nr.220 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Andrei” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17422 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17457 din 01 septembrie 2022 al 
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Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

28. Proiect de hotărâre nr.221 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Ansaloni” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17423 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17458 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

29. Proiect de hotărâre nr.222 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Albastră” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17424 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17459 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

30. Proiect de hotărâre nr.223 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Noastră” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17425 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17460 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

31. Proiect de hotărâre nr.224 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Verde” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17426 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17461 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

32. Proiect de hotărâre nr.225 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Constantin” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17427 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17462 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

33. Proiect de hotărâre nr.226 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

Organizare şi Funcţionare al Casei de tip familial „Daniela” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17428 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17463 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

34. Proiect de hotărâre nr.227 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Casa Dunării” din cadrul Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17429 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17464 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

35. Proiect de hotărâre nr.228 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Elena” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17430 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17465 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

36. Proiect de hotărâre nr.229 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Gabriela” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17431 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17466 din 01 septembrie 2022 al 
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Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

37. Proiect de hotărâre nr.230 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Sf. Ioan” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17432 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17467 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

38. Proiect de hotărâre nr.231 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Ioana” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17433 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17468 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

39. Proiect de hotărâre nr.232 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Mihaela” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17434 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17469 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

40. Proiect de hotărâre nr.233 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Soarele” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17435 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17470 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

41. Proiect de hotărâre nr.234 din 01 septembrie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Casei de tip familial „Teodora” din cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17436 din 01 

septembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17471 din 01 septembrie 2022 al 

Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Serviciul 

Coordonare și control servicii publice de interes județean, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

42. Proiect de hotărâre nr.203 din 24 august 2022 privind aprobarea vânzării cotei indivize de 

1/3 din imobilul compus din teren în suprafață de 2.275,00 mp, înscris în cartea funciară 

nr.30677 a U.A.T. Slobozia, aparținând domeniului privat al județului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.16904 din 24 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16910 din 

24 august 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, 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 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

43. Proiect de hotărâre nr.205 din 31 august 2022 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia de soluționare a contestației privind Certificatul de 

orientare școlară și profesională nr.1270 din 4 august 2022, referatul de aprobare nr.17257 din 

31 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.17264 din 31 august 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 

 

 

 

 

 

 

 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 

 
 


