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Conținutul pe scurt
pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 17 din 27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și implementare a
proiectului ”i.R.E.M -Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, cu modificările şi completările ulterioare
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului
de investiţii “Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu” Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire,
documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, Proiect tehnic şi detalii de excuţie şi prestarea de servicii de asistenţă tehnică din partea
proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului “Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu”, cod
SMIS 139123

privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr.1 din 08 ianuarie 2020, modificată prin Dispoziţiile nr. 64 din 03 martie 2021şi nr.
420 din 24 septembrie 2021 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”), acronym
POD, cod e-MS: ROBG-427
pentru modificarea art. 1 şi art.2 ale Dispoziţiei nr. 246 din 20.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor
depuse în vederea atribuirii contractului de lucrări “Modernizare DJ 601D Letca Veche-limită judeţ Teleorman, km 7+1279+187, 2,060 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE) şi execuţie
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea unei comisii în vederea ducerii la îndeplinire a punctului 8 din Decizia nr. 27/08.11.2021 emisă de directorul
Camerei de Conturi Giurgiu
privind încetarea contractului de management al domnului Guţu Alin
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Bortoş Mihaela, încadrată în funcţia publică de excuţie de
consilier, clasa I, gradul professional superior
privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie deţinută de doamna Stîngă
Denisa-Aura, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul
Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii “Servicii de consultanţă şi
expertiză în vederea elaborării unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă –CP16”
privind numirea domnului Neagu Nicu Raul, în funcţia de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
privind mutarea temporară a doamnei Raţă Petronela Carmen, din cadrul Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru
intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă
privind numirea doamnei Bardan Daniela în funcţia de manager interimar al Bibliotecii Judeţene “I.A. Bassarabescu”Giurgiu
pentru modificarea art.3 al Dispoziţiei nr. 7 din 07 ianuarie 2022 privind constituirea unei comisii în vederea ducerii la
îndeplinire a punctului 8 din Decizia nr. 27/08.11.2021 emisă de directorul Camerei de Conturi Giurgiu
privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţului Giurgiu la deplasarea în raionul Anenii Noi din Republica
Moldova, ce se va desfăşura în perioada 06-10 februarie 2022, având ca scop semnarea Acordului de finanţare a proiectului
„Reconstrucţia fostei cazangerii cu schimbarea destinaţiei ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina
nr. 3A”
privind mutarea definitivă a doamnei Bratu Gina, din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea
activităţii instituţiilor publice de cultură în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă
privind avansarea doamnei Moise Andreea Mădălina, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, în gradaţia
4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice – Direcţia Achiziţii publice şi
investiţii
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii pentru verificarea tehnică de
către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a documentaţiei tehnico-economice şi alte documentaţii pentru obiectivul de
investiţii: „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412A, DJ 412C şi DJ 601”
privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea a două
posturi de medici în specialitatea anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
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privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea unui
post de medic în specialitatea chirurgie generală din cadrul secţiei Chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: ”Servicii de proiectare (PAC, POE,
PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 Bolintin
Vale-Malu Spart-DN61, km 13+685-14+184 şi 22+263-29+221, 7,450 km” în cadrul proiectului „Well connected nodes
Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” („Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reţeaua de transport TEN-T”),
acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de adăpostire a animalelor care
fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a judeţului Giurgiu
privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în grupul de lucru constituit conform Memorandumului
privind analiza conceperii, realizării şi funcţionării Campusului şcolar profesional şi tehnic/dual în Municipiul Giurgiu, din
data de 13.01.2022
Dispoziţie de imputare
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii: Servicii de proiectare-studii
de teren, SF, documentaţii avize/acorduri, „Asigurare utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferetnte obiectivului de investiţii
Complex Judeţean de sănătate Giurgiu”
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru
ocuparea unui post de medic în specialitatea pediatrie din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă
Giurgiu
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru
ocuparea a două posturi de medic în specialitatea pediatrie din cadrul secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru realizarea
obiectivului de investiţii pentru Servicii verificare Proiect tehnic în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul
Judeţean Teohari Antonescu”
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Florentina, consilier, clasa I, gradul profesional superior în
cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate – Compartimentul Monitorizare contracte
pentru modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 480 din 2 noiembrie 2021 privind aprobarea Caietului de obiective şi a
Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană „I.A.
Bassarabescu”Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii pentru elaborarea, livrarea şi
montarea de panou publicitar şi placă permanentă pentru identitatea vizuală a proiectului „Restaurare, consolidare şi dotare
Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Giurgiu
de modificare şi completare a Dispoziţiei nr. 31 din 28 ianuarie 2022 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului
Județean Giurgiu
privind numirea doamnei Gușe Ana în funcția de director medical interimar al unității sanitare cu paturi- Spitalul de
Pneumoftiziologie Izvoru
privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei STOICA NICOLETA-EMILIA
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Servicii de pază şi protecţie pentru
perioada 15.02.2022-14.05.2022”
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului,
pentru anul 2021
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări proiectare, execuţie şi design,
necesare derulării activităţilor din cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi dotare „Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”,
finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul programului RO-CULTURA
privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
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privind desemnarea membrilor Unităţii de Implementare Proiect (UIP) pentru proiectul „A.P.I.- Administraţie Publică
Inovativă”
privind mutarea definitivă, corespunzătoare funcţiei publice de execuţie deţinută de doamna Bigan Gabriela, consilier, cls.I,
gradul profesional superior, gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Serviciului Monitorizare
proceduri administrative, cancelarie consiliu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Servicii pentru verificarea tehnică de
către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a documentaţiei tehnico-economice (documentaţiilor tehnice ăentru obţinere
avize/acorduri, proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), proiect tehnic de execuţie (P.T.),
detalii de execuţie (D.D.E.)) inclusiv a documentaţiilor conexe emise de proiectant pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru
obiectivul de investiţii: Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu”, cod SMIS 139123
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Giurgiu
privind desemnarea membrilor Comisiei de recepţie a serviciilor de consultanţă şi expertiză elaborare cerere finanţare proiect
„A.P.I- Administraţie Publică Inovativă” (CP16)
privind mutarea definitivă a domnului Trifan Sergiu Florin, consilier, cls. I, grad profesional superior, gradaţia 4
corespunzătoare tranşei de vechime în muncă din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi
administrativ- Serviciul Coordonare şi control servicii publice de interes judeţean şi administrativ la Serviciul Monitorizare
proceduri administratice, cancelarie consiliu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare pentru realizarea
obiectivului de investiţii „Construire Ansamblu socio-cultural Radu Şerban Voievod”- studii de teren, studiu de fezabilitate,
documentaţii avize/acorduri-actualizare documentaţie
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi implementare a proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea
infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi la infrastructura de fluide medicale- Spitalul Izvoru, judeţul
Giurgiu”
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Acordului cadru de: furnizare hârtie pentru
fotocopiatoare şi xerografică A3 şi A4 (pentru imprimante, copiatoare şi multifuncţionale) pentru perioada: 01.04.202231.03.2026
pentru modificarea art.1 şi art.2 ale Dispoziţiei nr. 290/25 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de recepţie a bunurilor
şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu- MACOV
pentru DGASPC Giurgiu”
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Acordului –cadru pentru achiziţia de Articole de
papetărie pentru perioada 01.04.2022-31.03.2026
pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 17 din 27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi
implementare a proiectului „i.R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, cu modificările şi completările ulterioare
pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 285 din 23 noiembrie 2020 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi
serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „i.R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, cod My SMIS: 135244,
Cod SIPOCA: 817
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii „Elaborare studiu topografic şi
studiu geotehnic” pentru realizarea proiectului Regenerare şi mobilitate urbană-amenajare spaţiu public
privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei DUMBRAVĂ LILIANA
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă
Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu
privind încetarea raportului de serviciu al domnului Guţu Alin, consilier, clasa I, grad profesional superior, cu acordul părţilor
privind avansarea doamnei Vintilă Mihaela Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior, în gradaţia 4 corespunzătoare
tranşei de vechime în muncă, în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate
privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului la concursul de
proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană „I.A.Bassarabescu” Giurgiu
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privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urbanism, monitorizare şi
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în veederea atribuirii contractului de „Furnizare echipamente şi dotări
Ambulatoriu Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare
Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, cod SMIS 126122
privind exercitarea unor atribuţii de către doamna Mihalcea Elisabeta, în calitate de vicepreşedinte
privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernozare DJ
506A, Limită judeţ Teleorman-Toporu (DJ 503), km 14+000-20+930; 6,930 km.”
privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Investiţii- Direcţia
Achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Secretariat executiv
ATOP, registratură şi relaţii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind încadrarea domnului Danciu Ciprian în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui, pe durata
mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de:”Serviciu de implementare a soluţiei
informatice pentru simplificarea procedurilor administrative” în cadrul proiectului „i. R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă
Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817
privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru achiziţia de dotări a obiectivului
de investiţie „Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă” în cadrul proiectului „Investiţii
pentru o regiune sigură: Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse-ISR”, Cod 15.3.1.023, finanţat prin Programul INTERREG V-A
România -Bulgaria
privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Coordonare şi control servicii
publice de interes judeţean şi administrativ-Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ
din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Bădălău Valerica, încadrată în funcţia publică de execuţie de
referent, clasa III, gradul profesional superior
privind încetarea prin acordul părţilor consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Peicea Daniela, consilier, clasa I,
grad profesional superior
privind modificarea articolului 1 din Dispoziţia nr. 113 din 04 iunie 2019 privind constituirea echipei de implementare a
proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”(Îmbunătăţirea nodurilor GiurgiuByala pentru o conectare mai bună la reţeaua infrastructurii TEN-T), acronim B-TeN, cod e-MS: ROBG-442, finanţat prin
Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului de: Servicii privind elaborarea studiilor
necesare realizării obiectivului de investiţii „Reconstrucţia Ecologică a Bălţii Comana, Judeţul Giurgiu”, etapa a doua,
REBACO 2 – studiu geotehnic, studiu topobatimetric, studiu hidrologic şi de modelare, studiu de atenuare a undei de viitură,
expertiză tehnică, documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului-baraj
privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Danciu Ciprian, consilier la Cabinetul Preşedintelui Consiliului
Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bălţat Iulia Irina, consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui
Consiliului Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor
privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Dude Ana-Maria şi reluarea activităţii în funcţia publică de
execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă în cadrul
Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură
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privind încadrarea doamnei Bălţat Iulia Irina în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului
preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu
privind încadrarea domnului Danciu Ciprian în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui pe durata
mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu
privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constatarea vacantării funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi
Protecţia Copilului Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului sectorial având ca obiect: delegarea
sarcinilor şi responsabilităţilor către Operator cu privire la prestarea propriu-zisă a Serviciului public de transport pe raza
administrativ-teritorială a Unităţii administrativ-teritorială Judeţul Giurgiu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a
exploata infrastructura de transport aferentă serviciului
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru achiziţia de echipamente de
intervenţie în situaţii de urgenţă (autospeciale), în cadrul proiectului „Partnerships for Overcoming the Disasters for a seif
region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, finanţat
prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ingeaua Stănculescu Oana Alexandra
privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu, a comisiei de
soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Paraschivescu Marius ca urmare a transferului la cerere din cadrul
aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu în cadrul aparatului de specialitate
al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului MAGAZIE GEORGE-ALIN
privind delegarea parţială a atribuţiilor funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia
Copilului Giurgiu
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean
„Teohari Antonescu” Giurgiu, pentru anul 2021
privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea
Culturii Tradiţionale Giurgiu, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului
privind constituirea Comisiei de stabilire a întinderii prejudiciului referitor la plăţi nelegale aferente cheltuielilor de capital ca
urmare a actualizării clauzelor contractuale survenite prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul
investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru
ocuparea unui post de medic în specialitatea obstetrică ginecologie din cadrul secţiei Obstetrică-Ginecologie a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Giurgiu
privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, a
comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului
privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din cadrul apartului de
specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
pentru modificarea Dispoziţiei 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, e-MS code: ROBG-427
pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr.17 din 27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi
implementare a proiectului „i.R.E.M.- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, cu modificările şi completările ulterioare
privind constituirea comisiei pentru negocierea clauzelor contractuale ale contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor
Societăţii APA SERVICE S.A.
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Serviciu de Găzduire, administrare,
mentenanţă, service şi actualizare a paginii web a instituiţiei”
privind modificarea art.4 al Dispoziţiei nr. 89 din 15 martie 2022 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a
managementului Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului
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privind modificarea art.4 al Dispoziţiei nr. 94 din 21 martie 2022 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a
managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, a comisiei de soluţionare
a contestaţiilor şi a secretariatului
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru
ocuparea unui post de medic stomatolog din cadru UPU-Cabinet medicină dentară de urgenţă
privind constituirea comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol
în exercitarea mandatului sau funcţiei la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru achiziţia de echipamente de
intervenţie în situaţii de urgenţă (autospeciale), în cadrul 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, finanţat
prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria
pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 67 din 23 februarie 2022 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de
soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad
profesional superior, în cadrul Compartimentului Investiţii- Direcţia Achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de
specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru
ocuparea a două posturi de medici în specialitatea boli infecţioase din cadrul Secţiei Boli infecţioase a Spitalului Judeţean de
Urgenţă Giurgiu
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru
ocuparea unui post de medic în specialitatea urologie din cadrul Compartimentului Urologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă
Giurgiu
privind modificarea Contractului individual de muncă nr. 56/26 octombrie 2020 al doamnei Tocuţ Simona
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privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu

113.

01.04.2022

114.

04.04.2022

115.

04.04.2022

privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu care să efectueze
înregistrările manuale a circulaţiei rutiere într-un număr de 38 de posturide pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în domeniul
public al judeţului Giurgiu în anul 2022
privind modificarea Dispoziţiei nr. 71 din 28 februarie 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea
atribuirii contractului de:”Serviciu de implementare a soluţiei informatice pentru simplificarea procedurilor administrative” în
cadrul proiectului „i. R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817
privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui minorului DOGARU SEBASTIAN-ROBERT-IULIAN
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04.04.2022

privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului MINCIUNĂ TEODOR-ALEXANDRU
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privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei BOŢOROAGĂ NICOLETA-CRISTINA
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privind numirea doamnei panduru Claudia Petronela în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior
privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Giurgiu domnului Anculescu Silviu Cristian,
vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Panduru Claudia Petronela, inspector de specialitate, grad I din
cadrul Compartimentului Administrativ-Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ,
prin acordul părților
privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.105 din 25 martie 2022 privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la
concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea unui post de medic stomatolog din cadru UPUCabinet medicină dentară de urgenţă
privind modificarea și completarea art.1 din Dispoziția nr. 284 din 23 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare,
privind desemnarea membrilor Grupului de Lucru pentru Integritate la nivelul Consiliului Județean Giurgiu
pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr. 271 din 13 noiembrie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și
implementare a proiectului ”Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural ”Conacul Gavril Drugănescu” prin
reabilitare, dezvoltare, modernizare și dotare”
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, pentru activitatea
desfășurată în perioada 15.10.2021-31.12.2021
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privind aprobarea rezultatului final al evaluării a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea
Culturii Tradiționale Giurgiu, pentru activitatea desfășurată în anul 2021
privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor
date
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare pentru realizarea
obiectivului de investiții ”Construire Ansamblu socio-cultural Radu Șerban Voievod”- studii de teren, studiu de fezabilitate,
documentații și avize/acorduri
privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei BUZATU FLORENTINA
privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Dumitrescu Simona Luminița și reluarea activității în funcția
publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în
cadrul Compartimentului Dezvoltare regională din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului
pentru aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale
Anticorupție 2021-2025
privind numirea doamnei Toporin Andreea Alina în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional
superior
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Toporin Andreea Alina, inspector de specialitate I din cadrul
Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului, prin acordul părților
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean ”Teohari Antonescu”Giurgiu,
pentru activitatea desfășurată în perioada 24.06.2021-31.12.2021
privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Copoiu Liliana Ionela, consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional
superior, cun acordul părților
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului de ”Furnizare de bunuri-pubele pentru
colectarea deșeurilor reziduale, culoare neagră, V=120 l”
privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al
Consiliului Județean Giurgiu
privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, de către domnul Paraschiv Gheorghe
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare- PARTENER2 a proiectului ”Varianta ocolitoare Giurgiu”, finanțat
din fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul POIM 2014-2020
privind numirea expertului cooptat, în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului ”Serviciu de implementare
a soluției informatice pentru simplificarea procedurilor administrative în cadrul proiectului i.R.E.M.- Instituții Responsabile,
Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817
privind aplicarea sancțiunii disciplinare de ”diminuare a drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de o lună” pentru domnul
Ciobanu Cosmin Vlad șef serviciu- Serviciul Buget-finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
privind aplicarea sancțiunii disciplinare de ”mustrare scrisă” pentru domnul Jurj Claudiu George-consilier, clasa I, grad
profesional superior în cadrul Serviciului Buget-finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Manea Adriana Despina, prin detașare, în cadrul Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr. 113 din data de 01 aprilie 2022 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu care să efectueze înregistrările manuale a circulaţiei rutiere într-un număr de 38
de posturide pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu în anul 2022
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ivan Constanța Tănțica, consilier în cadrul Compartimentului
Cabinet Președinte
privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ivan Constanța Tănțica și reluarea activității în funcția publică
de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul
Compartimentului Gestiune și transfer arhivă
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: ”Serviciu de consultanță privind
elaborarea procedurii operaționale pentru simplificarea procedurilor administrative” în cadrul proiectului i.R.E.M.- Instituții
respionsabile, eficiență Managerială, cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817
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privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Crișu Nina Carmen, șef serviciu-Serviuciul Juridic-contencios
și contracte
privind exercitarea cu caracter temporar, prin promovare, a funcției publice de conducere temporar vacantă de șef serviciuServiciul Juridic-contencios și contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, de către doamna
Pătru Daniela Ionela
privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu
privind diminuarea drepturilor salariale cu 10% ale domnului Cristra Claudiu, consilier, clasa I, grad profesional superior,
gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Serviciului Cooronare și control servicii publice de interes
județean din Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ
privind constituirea Comisiei de verificare și control a aspectelor sesizate în petiția domnului Matei Corvin Marian
privind constituirea Comisiei de recpție finală pentru obiectivul de investiții ”Reparație curentă pod din beton armat pe DJ
401A peste râul Sabar la Mihai Vodă, km.39+150 și km.40+050”
privind desemnarea persoanelor responsabile cu arhivarea documentelor la nivel de compartiment din cadrul Consiliului
Județean Giurgiu
privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei NICULESCU-FICLEANU ALINA- CRISTIANA
privind mutarea temporară a doamnei Panduru Claudia Petronela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3
corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, din cadrul Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură și relații
cu publicul în cadrul Compartimentului Achiziții publice-Direcția Achiziții publice și investiții
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Tocuț Simona, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în
muncă, la Cabinet Președinte
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Groasa Elena, consilier, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă,
la Cabinet Președinte
privind stabilirea salariului de bază al domnului Dobre George, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în
muncă, la Cabinet Președinte
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bălțat Iulia Irina, consilier, gradația 0 corespunzătoare tranșei de vechime în
muncă, la Cabinet Președinte
privind stabilirea salariului de bază al domnului Dinu Florian, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în
muncă, la Cabinet Președinte
privind stabilirea salariului de bază al domnului Șoavă Eugen, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în
muncă, la Cabinetul domnului vicepreședinte Anculescu Silviu Cristian
privind stabilirea salariului de bază al domnului Danciu Ciprian, consilier, gradația 0 corespunzătoare tranșei de vechime în
muncă, la Cabinetul doamnei vicepreședinte Mihalcea Elisabeta
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Dobre Anca Luisa, inspector de specialitate, grad profesional IA în cadrul
Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică din aparatul de
specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mărculescu Clara Victoria, inspector de specialitate, grad profesional IA în
cadrul Compartimentului Protecția și plasarea animalelor aflate în pericol și neutralizarea subproduselor de origine animală din
Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Crețeanu Steluța Carmen, îngrijitor, în cadrul Compartimentului AdministrativDirecția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Danciu Viorela Viorica, îngrijitor, în cadrul Compartimentului AdministrativDirecția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Gociu Alina Georgiana, îngrijitor, în cadrul Compartimentului AdministrativDirecția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
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privind stabilirea salariului de bază al doamnei Gociu Nuți Liliana, îngrijitor, în cadrul Compartimentului AdministrativDirecția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului
Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Guțe Elena, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- Direcția
Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ologu Florica, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- Direcția
Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean
Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului Călina Ilie, muncitor calificat, treaptă profesională I, în cadrul
Compartimentului Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului Agiu Petre, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului
Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului Guțu Mihai, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului
Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului trandafir Liviu Iulian, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului
Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului Ghiță Petruț Adrian, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului
Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului Gheonu Aurel Dumitru, șofer, treaptă profesională I, în cadrul
Compartimentului Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din
aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu
privind stabilirea salariului de bază al domnului Bălăceanu Sorin, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului
Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate
al Consiliului Județean Giurgiu
privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Brebenel Aurelia, a funcției publice de conducere specifică, vacantă,
de secretar general al județului Giurgiu
privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Ionescu Iulian, a funcției publice de conducere, vacantă, de director
executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu
privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea
funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Urbanism, monitorizare și
amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu

