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Număr   

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

1. 03.01.2023 
privind delegarea parțială a atribuțiilor funcției publice specifice de conducere vacante de architect-șef al județului din cadrul 

Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

2. 03.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului sectorial având ca obiect: delegarea 

sarcinilor și responsabilităților către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza 

administrativ-teritorială a Unității administrative-teritorială JUDEȚUL GIURGIU, inclusiv dreptul și obligația de a administra 

și de a expoata infrastructura de transport aferentă serviciului 

 

3. 03.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare -fazele D.T.A.C., 

P.T, D.D.E, asistență tehnică proiectant și execuție lucrări aferente proiectului: ”Eficientizare energetică Sediu Administrativ 

C.J. Giurgiu”COD C5-B2.1.a-634, finanțat prin PNRR 

 

4. 03.01.2023 privind punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr.1555 din 28 decembrie 2022  

5. 05.01.2023 
privind încadrarea doamnei Răducu Carmen Aura în funcția contractuală de consilier la Cabinetul Președintelui pe durata 

mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

6. 06.01.2023 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

7. 09.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de ”Furnizarea și distribuția de lapte UHT 

pentru preșcolari din grădinițele cu program normal de 4 ore de stat autorizate/acreditate și particulare acreditate și pentru elevii 

din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Giurgiu, în perioada 01.02.2023-16.06.2023, pentru loturile 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7” 

 

8. 09.01.2023 

privind numirea de experți cooptați în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului de ,,Servicii de proiectare - 

fazele D.T.A.C., P.T., D.D.E., asistență tehnică proiectant și execuție lucrări aferente proiectului: „Eficientizare energetică 

Sediu Administrativ C.J. Giurgiu“ COD C5-B2.1.a-634, finanțat prin PNRR” 

 

9. 09.01.2023 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.440 din 15 decembrie 2022 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei 

Chițu Maria Arabela 

 

10. 09.01.2023 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.522 din 16 decembrie 2021 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei 

Istrate Alexandra Bianca 

 

11. 10.01.2023 privind numirea doamnei Bardan Daniela în funcția de manager al Bibliotecii Județene”I.A.Bassarabescu” Giurgiu  

12. 10.01.2023 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului MARTAC-STĂVĂRACHE  VIOREL-ION  

13. 13.01.2023 
privind încetarea prin acordul părților, consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Grigore Stelica în funcția publică 

de execuție de referent de specialitate, clasa II, grad profesional superior 

 

14. 13.01.2023 privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

15. 13.01.2023 
privind aprobarea Caietului de obiective și a Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului de proiecte de 

management pentru Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu”Giurgiu 

 

16. 16.01.2023 
privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Danciu Ciprian, consilier în cadrul Compartimentului 

Vicepreședinte, prin acordul părților 

 

17. 16.01.2023 

privind constituirea Comisiei de recepție pentru „Aparate de protecție respiratorie”achiziționate de Consiliul Județean Giurgiu 

pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca”Giurgiu, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru prevenirea 

dezastrelor pentru o regiune sigură”, acronim POD, cod e-ROBG-427 

 

18. 17.01.2023 

pentru nominalizarea membrilor din echipa de implementare a proiectului „Construire Spital Județean de Urgență Giurgiu-

Etapa 1 (Oncologie și Neurologie)”, finanțat în cadrul planului național de redresare și reziliență, Componenta 12-Sănătate, 

investiția I2 Infrastructură spitalicească publică nouă 

 

19. 17.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 

125,64 mp cu destinația de cabinet medical aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul 

Giurgiu, șos.Alexandriei, nr.7-9, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu 

 

20. 18.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Proiectare:” Construire trotuare aferente 

DJ 507 în comuna Oinacu, sat Oinacu, județul Giurgiu„  proiectare ( PAC, PT, DE, doc avize/ acorduri, avize/acorduri, asistență 

tehnică) și execuție 
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21. 19.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru realizarea 

obiectivului de investiții „Eficientizare energetică Bazin de înot didactic – Zona de agrement Steaua Dunării”, audit energetic, 

expertiză tehnică, DALI, studiu privind utilizarea resurselor alternative de energie, documentații avize/acorduri   

 

22. 25.01.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

23. 25.01.2023 
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Tocuț Simona, consilier în cadrul Compartimentului Cabinet 

Președinte, prin acordul părților 

 

24. 25.01.2023 privind numirea doamnei Tocuț Simona în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior  

25. 25.01.2023 
privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare în funcția publică 

specifică de conducere vacantă de architect-șef al județului Giurgiu 

 

26. 25.01.2023 

privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea 

funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Urbanism monitorizare 

și amenajarea teritoriului – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

27. 26.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de execuție de lucrări pentru realizarea 

obiectivului de investiții ”Schimbare de destinație din punct termic în Spațiu de depozitare/arhivă” – execuție lucrări, organizare 

de șantier 

 

28. 26.01.2023 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare Dotări independente în cadrul 

proiectului ”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, cod SMIS 126307 

 

29. 30.01.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de servicii: Prevenirea și combaterea 

înzăpezirii pe drumurile județene - întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene din județul Giurgiu în perioada 

Februarie 2023 - Martie 2023 – lot 1, lot 2 și lot 3 

 

30. 30.01.2023 
pentru modificarea Anexei la Dispoziția nr.166 din 14 iunie 2021 privind încadrarea domnului Dinu Florian în funcția 

contractuală de consilier la Cabinetul Președintelui pe durata mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

31. 30.01.2023 
privind încadrarea doamnei Stănilă Dana-Elena în funcția contractuală de consilier la Cabinetul președintelui, pe durata 

mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

32. 30.01.2023 
privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Stănilă Dana-Elena, consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

Compartimentului Achiziții publice din Direcția Achiziții publice și investiții 

 

33. 31.01.2023 

privind stabilirea tronsoanelor de drumuri județene pe care Direcția Județeană de Transport Administrarea Drumurilor Județene 

și Control Trafic Giurgiu va asigura Prevenire și combatere a înzăpezirii pe drumurile județene – întreținerea curentă pe timp 

de iarnă, inclusiv, combaterea lunecușului până la data atribuirii contractului de deszăpezire pentru Loturile nr.1,2,3. 

 

34. 02.02.2023 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui minorului NEACȘU ANDREI-ROBERT-CĂTĂLIN  

35. 02.02.2023 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.1 din 08 ianuarie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management a 

proiectului ”Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region” (”Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o 

regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, cu modificările și completările ulterioare 

 

36. 06.02.2023 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

37. 06.02.2023 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de consultanță în derularea 

achizițiilor publice necesare implementării activităților proiectului ”Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” 

 

38. 06.02.2023 
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al județului, 

pentru anul 2022 

 

39. 07.02.2023 

privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare DJ 412A Adunații 

Copăceni - Dărăști Vlașca – Novaci – Popești - Mihăilești” din cadrul proiectului ”Improved nodes Giurgiu-Byala for better 

connection to TEN-T infrastructure” (Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua 

infrastructurii TEN-T”), cod e-MS: ROBG – 442 

 

40. 07.02.2023 

privind numirea de experți cooptați în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului de Servicii de elaborare 

Proiect tehnic cu detalii de execuție, asistență tehnică din partea proiectantului pe parcursul derulării lucrărilor și execuție 

lucrări în cadrul proiectului ”Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice de ventilare și tratare a aerului, 

precum și la infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, județul Giurgiu” 

 

41. 08.02.2023 
privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de doamna Ion Claudia 

Steliana din Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes judetean – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii 
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publice de interes judetean și administrativ din cadrul Compartimentului Programe și proiecte europene – Direcția Urbanism 

și amenajarea teritoriului 

42. 08.02.2023 
privind numirea doamnei Gușe Ana în funcția de director medical interimar al unității sanitare cu paturi  - Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 

43. 08.02.2023 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii de retrodigitalizare în cadrul 

proiectului ”A.P.I. – Administrație Publică Inovativă” cod SMIS 154992, cod SIPOCA 1202 

 

44. 09.02.2023 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

45. 09.02.2023 

privind nominalizarea membrilor comisiei de recepție cantitativă și calitativă a serviciului: Proiectare a documentației Plan 

Urbanism Zonal Malu terenuri extravilane situate în U.A.T. Malu, domeniu public, categoria de folosință neproductiv, conform 

extraselor de carte funciară nr. 31399, 31352, 31355, 31430, 31434, 31444 și 31445, destinate construirii proiectului: ”Structuri 

sustenabile și ecologice, educaționale, sezoniere pentru elevi șți tineri din comuna Malu, județul Giurgiu” 

 

46. 09.02.2023 
privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Giurgiu domnului Anculescu Silviu Cristian, în calitate 

de vicepreședinte 

 

47. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL DUNĂRII C5-B2.2.a-190”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

48. 09.02.2023 
Privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Reabilitare și îmbunătățirea eficienței eneregetice – 

sediu D.G.A.S.P.C. Giurgiu, C5-B2.2.a-188”, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

49. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL CASA NOASTRĂ”, C5-B2.2.a-196, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

50. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL ELENA”, C5-B2.2.a-198, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

51. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL GABRIELA”, C5-B2.2.a-195, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

52. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL ANDREI”, C5-B2.2.a-189, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

53. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL SOARELE”, C5-B2.2.a-192, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

54. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL TEODORA”, C5-B2.2.a-193, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

55. 09.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CASA DE TIP FAMILIAL IOANA”, C5-B2.2.a-191, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

56. 10.02.2023 

privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Pichiu Corina Alexandra ca urmare a transferului în interesul serviciului 

din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

57. 10.02.2023 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: 

CENTRUL DE RECUPERARE ȘI RESPIRO”, C5-B2.2.a-194, finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

58. 10.02.2023 

privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a proiectului ”CICLOTURISM LA  DUNĂREA DE JOS”, depus 

în cadrul investiției 1.4 ”Implementarea a 3000 Km de trasee cicloturistice”, finanțat prin PNRR Componenta 11 – Turism și 

cultură 

 

59. 14.02.2023 

privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de domnul Florea 

Gheorghe din Compartimentul Coordonarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică în 

cadrul Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

60. 14.02.2023 

privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de doamna Dumitrescu 

Niculina Carmen din Compartimentul Secretarat executive ATOP, registratură și relații cu publicul în cadrul Compartimentului 

Monitorizare servicii de utilitate publică – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

61. 15.02.2023 

privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de doamna Ilie Mihaela 

Larisa din Compartimentul Monitorizare contracte-Serviciul Buget-finanțe și contabilitate în cadrul Compartimentului 

Investiții- Direcția Achiziții publice și investiții 

 

62. 15.02.2023 

privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de doamna Romanți 

Anula din Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes judetean – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice 

de interes judetean și administrativ în cadrul Compartimentului Achiziții publice - Direcția achiziții publice și investiții 
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63. 17.02.2023 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Olteanu Alina Maria, prin detașare, în cadrul Direcțiai Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

64. 17.02.2023 
privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Roșu Camelia, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Programe și proiecte europene – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului, prin demisie 

 

65. 17.02.2023 
privind încetarea raportului de serviciu al domnului Vlad Gheorghe, consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Juridic-contencios și contracte, prin acordul părților, consemnat în scris 

 

66. 17.02.2023 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui prenumelui minorei NEAGOE ELIZA-ELENA-CRINA  

67. 17.02.2023 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui prenumelui minorei NEAGOE DELIA-ALBERTA-ELENA  

68. 17.02.2023 

privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.51 din 09 februarie 2023 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare 

a proiectului ”Eficiență energetică și reziliență în clădiri publice: CASA DE TIP FAMILIAL GABRIELA”, C5-B2.2.a-195, 

finanțat în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență 

 

69. 20.02.2023 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

70. 20.02.2023 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului proiectare și execuție pentru obiectivul de 

investiții ”Înfiinațare trotuare pe Strada Teiului (DJ 505) în Comuna Putineiu, Județul Giurgiu”, proiectare (PAC, PT,+DE, 

asistență tehnică proiectant, verificare PT+DE, studii teren, documentație avize) și execuție  

 

71. 20.02.2023 

privind nominalizarea membrilor echipei comisiei de recepție cantitativă și calitativă a serviciului ”Proiectare a documentației 

PUZ Slobozia, teren adiacent orașului Giurgiu, lângă stația Cama, la limita cu municipiul Giurgiu, domeniu public al județului 

Giurgiu, conform extrasului de carte funciară nr.31887, destinate construirii proiectului ”Centrul pentru adăpostirea și tratarea 

animalelor maltratate și a celor fără stăpân”, județul Giurgiu 

 

72. 20.02.2023 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de elaborare ”Strategie comună 

de intervenție și acțiune preventive împotriva incendiilor forestiere din zona Giurgiu-Ruse” 

 

73. 21.02.2023 privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Bratu Gina, consilier, clasa I, gradul profesional superior  

74. 22.02.2023 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

75. 22.02.2023 
privind numirea de experți cooptați în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului de ”Servicii de 

retrodigitalizare în cadrul proiectului A.P.I. – Administrație Publică Inovativă Cod SMIS 154992, Cod SIPOCA 1202 

 

76. 22.02.2023 
privind modificarea art.1 și art.2 ale Dispoziției nr.312 din 18.08.2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

depuse  în vederea atribuirii contractului de Execuție a lucrărilor aferente obiectivului ”Varianta ocolitoare Giurgiu” 

 

77. 28.02.2023 

pentru completarea Dispoziției nr.408 din 16 septembrie 2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de monitorizare și a 

Serviciului Tehnic în vederea coordonării și îndrumării metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de control intern 

managerial în cadrul Consiliului Județean Giurgiu 

 

78. 28.02.2023 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Dop Nicoleta Elvira ca urmare a transferului în interesul serviciului din 

cadrul Direcției de Asistență Socială Giurgiu în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

79. 28.02.2023 
privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Județean 

„Teohari Antonescu” Giurgiu, pentru anul 2022 

 

 


