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Număr  

 

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

1. 04.01.2021 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dogaru Ioana, referent de specialitate, cls.II, gradul profesional superior, cu acordul 

părţilor 
 

2. 04.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcţiei publice 

de conducere vacante de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu 
 

3. 04.01.2021 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Velicu Georgeta Alina  

4. 06.01.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

5. 06.01.2021 privind constituirea comisiei de recepţie pentru lucrarea “Lucrări de reparaţii, igienizare, izolator pacienţi COVID-19 şi 

reparaţii la reţeaua de oxigen în cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” 

 

 

6. 

 

11.01.2021 

privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 155/31.08.2018 din cadrul 

obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi-Hotarele-Isvoarele-Teiuşu-Mironeşti-

Comana-Budeni-Brăniştari-Călugăreni-Crânguri-Singureni-Iepureşti-Bulbucata-Podu Doamnei-Clejani(DN61)” 

 

 

7. 

 

11.01.2021 

privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 242/23.10.2018 din cadrul 

obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi-Hotarele-Isvoarele-Teiuşu-Mironeşti-

Comana-Budeni-Brăniştari-Călugăreni-Crânguri-Singureni-Iepureşti-Bulbucata-Podu Doamnei-Clejani(DN61)” 

 

8. 12.01.2021 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Militaru Anca Elyana, ca urmare a transferului în interesul serviciului  

 

9. 

 

12.01.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii de supraveghere 

lucrări în cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu, finanţat prin Granturile 

SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 

 

 

10. 

 

12.01.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii verificare Proiect 

tehnic în cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu, finanţat prin Granturile 

SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 

 

11. 13.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea postului 

contractual de execuţie vacant de inspector de specialitate, grad profesional I 

 

12. 13.01.2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de monitorizare şi a Secretariatului Tehnic în vederea coordonării şi îndrumării 

metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

13. 14.01.2021 privind delegarea calităţii de reprezentant de drept în Adunarea Generală a Asociaţilor a Asociaţiei de Dezvoltare 

Intercomunitară “Situaţii de Urgenţă Sud Muntenia” 

 

14. 18.01.2021 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă 

a Persoanelor Giurgiu de către domnul Ionescu Iulian 

 

15. 18.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi comisiei de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare în funcţia publică 

de execuţie vacantă de referent de specialitate, cls.I, gradul profesional superior 

 

16. 19.01.2021 privind desemnarea membrilor echipei de management a proiectului “Caravana medicală mobilă la nivelul judeţului 

Giurgiu”- mobMED Giurgiu 

 

17. 20.01.2021 privind constituirea Comisiei de evaluare a Cererilor de parteneriat depuse şi selecţionarea partenerului în cadrul Programului 

Granturi SEE 2014-2021, Provocări în sănătatea publică la nivel european, Apelul de propuneri de proiecte nr. 1 

“Îmbunătăţirea accesului la serviciile de sănătate pentru grupurile vulnerabile, inclusiv Romii” 

 

18. 22.01.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

19. 22.01.2021 privind constituirea comisiei de recepţie finală pentru obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 412B Neajlovu-Sterea-DN 61, 

km 9+550-12+550, 3 km” 

 

20. 25.01.2021 privind încadrarea domnului Ghiţă Petruţ Adrian în funcţia contractuală de execuţie de şofer, gradul profesional I în cadrul 

Compartimentului administrativ din Direcţia logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu 

 

21. 27.01.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea postului 

vacant contractual de conducere de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu 

 

22. 28.01.2021 privind numirea de experţi cooptaţi în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului de „Servicii de proiectare 

(documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, PAC, POE, PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi execuţie 
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lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 Bolintin Vale – Malu Spart- DN 61, 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 

23.  

28.01.2021 

privind delegarea doamnei Panduru Claudia Petronela- inspector de specialitate gr.I din cadrul Serviciului Logistică şi 

Managementul Spitalelor-Direcţia Logistică, Managementul Spitalelor şi Patrimoniu, în cadrul Compartimentului de achiziţii 

publice – Direcţia de Achiziţii Publice şi Investiţii 

 

24. 28.01.2021 privind mutarea temporară a doamnei Moise Andreea Mădălina din cadrul Direcţiei juridice şi administraţie publică – 

Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu şi arhivă în cadrul Direcţiei Achiziţii publice şi investiţii – 

Compartimentul de achiziţii publice 

 

25. 02.02.2021 privind încetarea contractului de management al doamnei Raţă Mihaela  

26. 02.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii Realizare Expertiză Tehnică 

şi revizuire Proiect Tehnic (rest de executat şi remedieri/degradări apărute) pentru finalizarea obiectivului de investiţii: 

„Reabilitare şi modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele-Isvoarele-Teiuşu-Mironeşti-Comana-Budeni-Brăniştari-

Călugăreni-Crânguri-Singureni-Iepureşti-Bulbucata-Podu Doamnei-Clejani (DN61)” 

 

27. 02.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Execuţie de lucrări de construcţii şi 

echipamente cu montaj în cadrul proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, judeţul Giurgiu”, cod SMIS 

126307, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 

 

28. 02.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Servicii de informare şi furnizare 

materiale publicitare” pentru proiectul Centrul de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, jud. Giurgiu, cod SMIS 126307 

 

29. 02.02.2021 privind nominalizarea persoanelor care vor face parte din Structura de securitate a Consiliului Judeţean Giurgiu  

30. 03.02.2021 privind desemnarea persoanei responsabile cu protecţia şi prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor 

date 

 

 

 

 

 

 

 

31. 

 

 

 

 

 

 

03.02.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de servicii Actualizarea şi revizuirea D.A.L.I., 

inclusiv elaborarea documentaţiei pentru avize/acorduri şi realizarea documentaţiei tehnice (deviz general, proiect de 

remediere inclusiv liste de cantităţi) pentru lucrările de remediere (după caz), aferente următoarelor obiective de investiţii: 

-Modernizare DJ 404 Limită judeţ Dâmboviţa-Drăgăneasca- Floreşti km 6+600-13+327; 6,727 km; 

-Reabilitare DJ 401A Palanca-Stoeneşti, km 50+500-55+050; 5,050 km; 

-Reabilitare DJ 601 Bolintin Deal-Bolintin Vale- Malu Spart, km 9+500-12+500; 13+000-21+000; 11,00 km; 

-Modernizare DJ 601D Letca Veche- Limită judeţ Teleorman, km 7+127-9+187; 2,060 km; 

-Modernizare DJ 412D Bucşani (DN61)- Malu Spart (DJ601),km 0+000-7+820; 7,820 km; 

-Reabilitare şi modernizare DJ611 Roata de Jos-Sadina-Cartojani-Limită judeţ Teleorman, km 0+000-3+380; km 5+000-

6+800; 5,180km; 

-Modernizare DC121 Slobozia (DN5C)-DJ504, km 0+000-5+000; 5 km, ce fac parte din proiectul „Reabilitare şi 

modernizare drumuri de interes judeţean şi local judeţul Giurgiu” 

 

32. 03.02.2021 privind numirea domnului Chivu George Dragoş în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  

33. 04.02.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

34. 04.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie „Servicii de informare şi 

publicitate” în cadrul proiectului „i-R.E.M.- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, Cod My SMIS 135244 

 

35. 08.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Furnizare dozatoare dezinfectant cu 

pedală” în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, cod SMIS 

014+138249 

 

36. 08.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Servicii de audit financiar” al 

proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu – MACOV”, cod SMIS 014+138249 

 

37. 08.02.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei Galavan Mariana  

38. 10.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare: Echipamente pentru 

Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Giurgiu în cadrul proiectului „Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea 

conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T”, cod e-MS: ROBG-418-Autoturism 

2x4 
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39. 10.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: Servicii de audit financiar al proiectului 

din cadrul  proiectului „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul judeţului Giurgiu-CO-STOP”, cod 

SMIS 2014+138250 

 

40. 10.02.2021 privind constituirea comisiei de predare a imobilului compus din teren în suprafaţă de 63000mp şi construcţiile C1-25 mp, C2-

16 mp, C3-196 mp, C4-51 mp, C5-17 mp, C6-38 mp, C7-71 mp, C8-154 mp, C9-16 mp, înscris în Cartea funciară nr. 34677, 

situat în sat Izvoru, str. Principală, FN, comuna Vânătorii Mici, judeţul Giurgiu 

 

41. 10.02.2021 privind stabilirea salariului de bază al domnului Chivu George Dragoş numit în funcţia de manager interimar al Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

42. 11.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii de audit financiar al proiectului 

în cadrul  proiectului „ Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, jud. Giurgiu” cod SMIS 126307, finanţat prin POR 

2014-2020 

 

43. 12.02.2021 privind încadrarea domnului Tudor Florea în funcţia contractuală de execuţie de inspector de specialitate, gradul profesional I 

în cadrul Compartimentului Securitate şi Sănătate în Muncă, Situaţii de Urgenţă, din Direcţia Logistică, Managementul 

Spitalelor şi Patrimoniu 

 

44. 16.02.2021 privind numirea doamnei Pană Lidia Doina, în funcţia publică de conducere de director executiv, gradul II, gradaţia 5 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, la Direcţia Achiziţii Publice şi Investiţii 

 

45. 17.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii de dirigenţie de şantier în cadrul 

proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, jud. Giurgiu”, cod SMIS 126307, finanţat prin POR 2014-2020 

 

46. 19.02.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

47. 24.02.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări: „Reparaţii birou secretar judeţ, 

Compartiment cancelarie consiliu, birou coordonator Compartiment investiţii şi biroul aferent Direcţiei achiziţii publice şi 

investiţii (fost birou stare civilă)” 

 

 

 

48. 

 

 

26.02.2021 

pentru modificarea art.1 şi art.2 ale Dispoziţiei nr. 311 din 15 decembrie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a 

ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări “Servicii de proiectare (documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, PAC, 

POE, PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi execuţie lucrări la obiectivul de investiţii “Modernizare DJ 601 

Bolintin Vale- Malu Spart- DN 61, 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 

 

49. 26.02.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 401A Bolintin 

Vale- Palanca, km 46+765-50+000, 3,235 km” 

 

50. 26.02.2021 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al domnului Vlad Gheorghe  

51. 26.02.2021 privind aprobarea caietului de obiective şi a regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management pentru Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”Giurgiu 

 

 

52. 

 

26.02.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii de consultanţă în achiziţii publice 

– în vederea sprijinirii activităţii comisiei de evaluare şi soluţionarea contestaţiilor, prin expert cooptat (domeniul tehnic) pentru 

evaluarea ofertelor depuse în cadrul procedurii de achiziţie Execuţie de lucrări de construcţii şi echipamente cu montaj, 

proiectului în cadrul  proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, jud. Giurgiu” cod SMIS 126307 

 

53. 26.02.2021 privind mutarea definitivă a domnului Lazăr Mihai Eugen în Compartimentul programe, investiţii în infrastructura locală din 

Direcţia achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

54. 26.02.2021 privind mutarea definitivă a doamnei Stângă Denisa Aura în Compartimentul programe, investiţii în infrastructura locală din 

Direcţia achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

55. 26.02.2021 privind mutarea definitivă a doamnei Constantin Andreea în Compartimentul programe, investiţii în infrastructura locală din 

Direcţia achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

56. 26.02.2021 privind mutarea definitivă a doamnei Mina Nicoleta în Compartimentul programe, investiţii în infrastructura locală din Direcţia 

achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

57. 26.02.2021 privind mutarea definitivă a doamnei Hroniade Marlena în Compartimentul neutralizarea deşeurilor de origine animală din 

Direcţia Logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu 

 

58. 26.02.2021 privind mutarea definitivă a domnului Guţu Alin în Compartimentul programe, investiţii în infrastructura locală din Direcţia 

achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 
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59. 26.02.2021 privind încadrarea domnului Chiran Adrian Ionuţ în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata 

mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

60. 

 

01.03.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii „Serviciul de realizare studiu 

topografic pentru terenul adiacent Vama Nouă” destinat „Complexului Judeţean de Sănătate Giurgiu”în vederea creșterii 

calității infrastructurii din domeniul sănătății și asistenței sociale” 

 

 

61. 

 

01.03.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de servicii „Serviciul de elaborare a documentaţiei 

Plan urbanistic zonal şi Regulament local de urbanism - teren adiacent Vama Nouă” destinat construirii „Complexului Judeţean 

de Sănătate”prin realizarea infrastructurii din domeniul sănătății și asistenței sociale” 

 

62. 02.03.2021 privind constituirea Comisiei speciale de inventariere a domeniului public şi privat al Judeţului Giurgiu  

63. 03.03.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

64. 

 

03.03.2021 

privind modificarea Dispoziţiei nr. 1 din 08 ianuarie 2020 privind 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 

 

65. 03.03.2021 privind modificarea Dispoziţiei nr. 257 din 09 noiembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management a 

proiectului „Restaurare, consolidare şi dotare „ Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”” 

 

66. 03.03.2021 privind încetarea numirii temporare a domnului Buzatu Dumitru- George în funcţia contractuală vacantă de director general al 

Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

 

67. 03.03.2021 privind numirea domnului Cărpuşor Daniel-Vasile în funcţia de director general al Direcţiei Judeţene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

 

68. 03.03.2021 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu”Giurgiu, a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

69. 04.03.2021 privind numirea domnului Dumitru Gabriel-Virgil în funcţia de manager interimar la Muzeul Judeţean „Teohari 

Antonescu”Giurgiu 

 

70.  

04.03.2021 

privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate 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 

 

71. 04.03.2021 privind modificarea dispoziţiei nr. 396 din 16 octombrie 2018 privind completarea şi actualizarea organizării şi exercitării 

controlului financiar preventiv propriu 

 

72. 04.03.2021 privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”Giurgiu 

 

 

 

73. 

 

 

04.03.2021 

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 314 din 16 decembrie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de achiziţie “Echipamente IT, necesare derulării activităţilor echipei de implementare a proiectului 

Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul 

Programului RO-CULTURA 

 

 

 

74. 

 

 

05.03.2021 

pentru modificarea Dispoziţiei nr. 329 din 30 decembrie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de achiziţie“Materiale consumabile şi birotică, necesare derulării activităţilor echipei de implementare a 

proiectului Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”, finanţat prin Granturile SEE 2014-2021 în 

cadrul Programului RO-CULTURA 

 

75. 05.03.2021 privind încadrarea domnului Şoavă Eugen în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui pe durata 

mandatului Vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

76. 09.03.2021 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 216 din 28 septembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a 

proiectului ”Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa” finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

77. 09.03.2021 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 

 

78. 09.03.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a domnului Stănescu Alexandru  

79. 12.03.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

80. 15.03.2021 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Popescu Daniel din funcţia publică de conducere de şef serviciu-Serviciul 

urbanism şi amenajarea teritoriului din Direcţia urbanism şi amenajarea teritorului, prin acordul părţilor 
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81. 16.03.2021 privind constituirea comisiei de concurs pentru concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea 

unui post de medic primar în specialitatea obstetrică-ginecologie 

 

82. 17.03.2021 privind constituirea Grupului tehnic pentru inventarierea domeniului public şi privat al Judeţului Giurgiu  

83. 17.03.2021 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu, a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

 

84. 

 

18.03.2021 

pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 327 din 07 august 2018 privind constituirea echipei de accesare, implementare 

şi monitorizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu, cod SMIS 126122”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

 

85. 

 

18.03.2021 

privind avansarea doamnei Mina Nicoleta, consilier, clasa I, gradul profesional principal, în gradaţia 3 corespunzătoare tranşei 

de vechime în muncă în cadrul Compartimentului programe, investiţii în infrastructura locală din Direcţia achiziţii publice şi 

investiţii în infrastructura locală 

 

86. 18.03.2021 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Manole Ştefan, referent de specialitate, cls.II, gradul profesional superior, 

prin acordul părţilor 

 

 

87. 

 

18.03.2021 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 193 din 02 septembrie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de 

implementare a proiectului „Investing in Road safety and improving the connectivity of Ruse municipality and Giurgiu County 

to TEN-T transport network”, cod proiect: ROBG 418, finanţat prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

 

88. 22.03.2021 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 316 din 16.12.2020 privind nominalizarea reprezentanţilor Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Giurgiu în Consiliul de Administraţie al Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu 

 

89. 25.03.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consilului Judeţean Giurgiu  

90. 26.03.2021 privind reluarea activităţii doamnei Avram Andreea Monica, consilier în cadrul Compartimentului investiţii din Direcţia 

Achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

 

91. 

 

26.03.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii de consultanţă şi 

asistenţă tehnică pentru obţinere finanţare nerambursabilă în vederea realizării obiectivului de investiţii „Construire Spital 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu” 

 

92. 29.03.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a domnului Chireceanu Linică  

93. 29.03.2021 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Hroniade Marlena, ca urmare a transferului în interesul serviciului  

94. 29.03.2021 privind constiuirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului, în 

perioada 01 ianuarie-08 decembrie 2020 

 

95. 30.03.2021 privind încadrarea domnului Popescu Daniel în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

96. 31.03.2021 privind detaşarea domnului Dardari Yahia în funcţia publică specifică de conducere vacantă de arhitect şef  

 

97. 

 

31.03.2021 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Furnizare echipamente de intervenţie 

în situaţii de urgenţă” 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 

 

98.  

31.03.2021 

privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea: „Lucrări de reparaţii birou secretar judeţ, Compartiment cancelarie 

consiliu, birou coordonator Compartiment investiţii şi biroul aferent Direcţiei achiziţii publice şi investiţii (fost birou stare 

civilă)” din cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

99. 31.03.2021 privind constituirea comisiei de scoatere din funcţiune, clasare, casare şi valorificare a mijloacelor fixe şi obiectelor de inventar 

aparţinând Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

100. 

 

01.04.2021 

privind prelungirea delegării doamnei Panduru Claudia Petronela-inspector de specialitate gr.I din cadrul Serviciului Logistică 

şi managementul spitalelor -Direcţia Logistică, Managementul Spitalelor şi Patrimoniu, în cadrul Compartimentului Achiziţii 

publice – Direcţia Achiziţii Publice şi Investiţii în infrastructura locală 

 

101. 05.04.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consilului Judeţean Giurgiu  

102. 05.04.2021 privind reluarea activităţii doamnei Toporin Andreea Alina, inspector de specialitate, gradul profesional I, gradaţia 3 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 

103. 06.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean „Teohari Antonescu”Giurgiu 

 



F – PG.15.04 

104. 06.04.2021 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A. Bassarabescu” Giurgiu, 

pentru activitatea desfăşurată în perioada 01.01.2020-31.12.2020 

 

 

105. 

 

06.04.2021 

pentru modificarea Dispoziţiei nr.49 din 26 februarie 2021 a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu privind constituirea 

Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor la obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale-Palanca, km 46+765-

50+000; 3,235 km” 

 

 

106. 

 

07.04.2021 

privind numirea domnului Tarara Ion Marian, în funcţia de execuţie de referent de specialitate, cls.II, gradul profesional 

superior, gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii 

publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

107. 07.04.2021 privind prelungirea suspendării la cerere a raportului de serviciu pentru un interes personal legitim, al doamnei Dumitrescu 

Simona Luminiţa 

 

 

108. 

 

09.04.2021 

privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru contractul de proiectare şi execuţie lucrări nr. 

28/10.01.2020 din cadrul obiectivului de investiţii „Modernizare trotuare şi căi de acces proprietăţi DJ 507 comuna Gostinu, 

judeţul Giurgiu” 

 

 

109. 

 

12.04.2021 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 7 din 11 ianuarie 2021 privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea 

lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 242/23.10.2018 din cadrul obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 

411: Limită judeţ Călăraşi-Hotarele-Isvoarele-Teiuşu-Mironeşti-Comana-Budeni-Brăniştari-Călugăreni-Crânguri-Singureni-

Iepureşti-Bulbucata-Podu Doamnei-Clejani(DN61)” 

 

 

110. 

 

12.04.2021 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 6 din 11 ianuarie 2021privind constituirea comisiei de recepţie la terminarea 

lucrărilor pentru contractul de lucrări nr. 155/31.08.2018 din cadrul obiectivului de investiţii “Reabilitare şi modernizare DJ 

411: Limită judeţ Călăraşi-Hotarele-Isvoarele-Teiuşu-Mironeşti-Comana-Budeni-Brăniştari-Călugăreni-Crânguri-Singureni-

Iepureşti-Bulbucata-Podu Doamnei-Clejani(DN61)” 

 

 

111. 

 

12.04.2021 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei 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 Giurgiu-Byala 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 

 

112. 12.04.2021 privind aprobarea schimbării prenumelui pe cale administrativă a minorei Cristea Antonia-Loredana  

 

 

113. 

 

 

13.04.2021 

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

pentru realizarea obiectivului de investiţii Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural Conacul Gavril 

Drugănescu, pentru reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare în cadrul proiectului Valorificarea turistică durabilă a 

Centrului Pastoral-Cultural Conacul Gavril Drugănescu, prin reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare, COD ASOCIERE 

PROIECT 143370-143 

 

114. 13.04.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi 

dotare „Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”, cod: CALL 03-16 

 

 

115. 

 

14.04.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare: Echipamente pentru 

Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu, în cadrul proiectului „Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea 

conectivităţii între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la reţeaua de transport TEN-T”, cod e-MS: ROBG-418, lot 1-2 

 

116. 14.04.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

117. 14.04.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea „Lucrări de accesibilizare a intrării în clădirea Teatrului „Tudor 

Vianu”din municipiul Giurgiu pentru adaptarea la nevoile persoanelor cu handicap” 

 

118. 15.04.2021 privind încetarea de drept a contractului individual de muncă al domnului Popescu Daniel, consilier, gradul profesional IA, la 

Compartimentul Cabinet Preşedinte 

 

119. 16.04.2021 privind aprobarea rezultatului final al evaluării managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii 

Tradiţionale Giurgiu, pentru activitatea desfăşurată în anul 2020 

 

120. 16.04.2021 privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului „Tudor Vianu”Giurgiu, pentru activitatea 

desfăşurată în perioada 01.01.2020-31.12.2020 

 

121. 16.04.2021 pentru modificarea Dispoziţiei nr. 116 din 14 aprilie 2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

122. 19.04.2021 privind numirea domnului Antoniu Florin în funcţia de manager interimar al Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu  

123. 19.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţia publică 

specifică de conducere vacantă de arhitect-şef din cadrul Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 



F – PG.15.04 

124. 19.04.2021 privind constituirea Comisiei de preluare a unor imobile în domeniul public al Judeţului Giurgiu  

 

125. 

 

20.04.2021 

privind constituirea comisiei de recepţie a echipamentelor pentru Inspectoratul Teritorial al Poliţiei de Frontieră Giurgiu 

achiziţionate în cadrul proiectului „Investing in Road safety and improving the connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu 

County to TEN-T transport network”, cod: ROBG 418” 

 

126. 23.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de „Servicii de pază şi 

protecţie pentru perioada 01.05.2021-31.07.2021” 

 

127. 26.04.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii de proiectare pentru „Reabilitare 

traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412A, DJ 412C şi DJ 601” 

 

128. 26.04.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea postului 

contractual de execuţie vacant de îngrijior, treapta profesională II 

 

129. 26.04.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a minorei Gheorghe Elisabeta  

130. 27.04.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

131. 

 

27.04.2021 

privind constituirea comisiei de recepţie a „servicii de elaborare Strategie comună de securitate a traficului pentru regiunea 

CBC Giurgiu-Ruse”în cadrul proiectului „Investing in Road safety and improving the connectivity of Ruse municipality and 

Giurgiu County to TEN-T transport network”, cod proiect: ROBG 418 

 

132. 27.04.2021 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Cornea Petre, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, cu 

acordul părţilor 

 

 

133. 

 

28.04.2021 

privind constituirea comisiei de primire a bunurilor de retur, predate către operatorul SC ECOSUD SA în baza contractului de 

delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deşeurilor de la Frăteşti, judeţul Giurgiu, nr. 

267/1971/15.11.2013 şi predarea acestora către viitorul operator al Centrului de Management Integrat al Deşeurilor 

 

134. 28.04.2021 privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare a ofertelor referitoare la închirierea spaţiului în suprafaţă de 62,12 mp din 

imobilul situat în municipiul Giurgiu, str. Bucureşti, nr. 10, etaj III 

 

135. 05.05.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

136. 

 

05.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii creare şi 

mentenanţă web-site în cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu, finanţat prin 

Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 

 

 

137. 

 

06.05.2021 

pentru modificarea articolului 1 din Dispoziţia nr. 85 din 16 aprilie 2019 privind nominalizarea membrilor din partea română 

în ehipa de implementare a proiectului “Well connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” ROBG-440 

„Modernizare DJ 601 Bolintin Vale–Malu Spart- DN 61, km 13+685-14+184 şi 22+263-29+221,7,450 km”, finanţat prin 

Programul INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 

 

 

138. 

 

10.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de servicii pentru elaborare expertiză tehnică, studiu 

topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentaţia de avize/acorduri, documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(DALI)pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ401A Limită judeţ Ilfov-Tântava-Mihai Vodă-Bolintin 

Vale-Găiseni-Cărpenişu-Limită judeţ Dâmboviţa” 

 

139. 10.05.2021 privind constiuirea comisiei de evaluare în vederea atribuirii contractului de servicii pentru „Serviciu de Găzduire, administrare, 

mentenanţă, service şi actualizare a paginii web a instituţiei” 

 

140. 10.05.2021 privind reluarea activităţii doamnei Ilie Mihaela Larisa, consilier, gradul profesional asistent, în cadrul Serviciului Buget, 

finanţe şi contabilitate din Direcţia Economică 

 

 

141. 

 

11.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii „Servicii de dirigenţie de 

şantier” pentru lucrările rămase de executat la obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ603: Naipu (DN6)-Schitu-

Mirău-Stoeneşti-Ianculeşti-Uzunu-Mihai Bravu-Comana (DJ411)” 

 

 

142. 

 

12.05.2021 

privind aprobarea numirii de expert cooptat în comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului Execuţie de lucrări de 

construcţii şi echipamente cu montaj în cadrul proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, judeţul Giurgiu”, 

cod SMIS 126307, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 8 

 

 

143. 

 

12.05.2021 

pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr.128 din 26 aprilie 2021privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea postului contractual de execuţie vacant de îngrijior, treapta profesională 

II 

 

144. 14.05.2021 privind avansarea doamnei Ingeaua Cristina-Manager public, clasa I, gradul profesional superior, în gradaţia 4 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului Control intern şi managementul calităţii 

 



F – PG.15.04 

 

145. 

 

17.05.2021 

pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 123 din 19 aprilie 2021privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în funcţia publică specifică de conducere vacantă de arhitect-şef din 

cadrul Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

 

 

146. 

 

 

18.05.2021 

pentru modificarea art.1 şi art.2 ale Dispoziţiei nr. 113 din 13 aprilie 2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

în vederea atribuirii contractului de achiziţie de „Servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii Valorificarea 

turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural Conacul Gavril Drugănescu, pentru reabilitare, dezvoltare, modernizare şi 

dotare” în cadrul proiectului „Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural Conacul Gavril Drugănescu, prin 

reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare”, COD ASOCIERE PROIECT 143370-143 

 

147. 18.05.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a minorei Vidroi Antonia-Ioana  

148. 19.05.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

149. 19.05.2021 privind modificarea art.2 al Dispoziţiei nr. 125 din 15 iulie 2020 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de ”Servicii de pază și protecție pentru perioada 01.01.2021-31.12.2024” 

 

150. 19.05.2021 privind nominalizarea persoanei responsabile cu situaţia de pantouflage la nivelul Consiliului Județean Giurgiu  

151. 20.05.2021 privind încadrarea doamnei Severin Nicoleta în funcția contractuală de consilier la Cabinetul Vicepreședintelui pe durata 

mandatului Vicepreședintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

152. 20.05.2021 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru Muzeul Judeţean „Teohari 

Antonescu”Giurgiu 

 

153. 27.05.2021 privind încetarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Dinu Florian şi reluarea activităţii în funcţia publică 

de conducere specifică de secretar general al judeţului Giurgiu 

 

154. 27.05.2021 privind încetarea detaşării doamnei Brebenel Aurelia şi a exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere 

specifică de secretar general al judeţului Giurgiu 

 

 

155. 

 

28.05.2021 

pentru modificarea şi completarea Dispoziţiei nr. 327 din 07 august 2018 privind constituirea echipei de accesare, implementare 

şi monitorizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020 

 

 

156. 

 

31.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Prestarea de servicii de proiectare” pentru 

„Modernizare drumul judeţean DJ504, Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoşari”- actualizare documentaţie tehnico-economică 

(expertiză tehnică, studii de teren, studiu trafic, DALI, documentaţii avize/acorduri) 

 

 

157. 

 

31.05.2021 

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

pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Reabilitarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Biblioteca Judeţeană Giurgiu, 

inclusiv dotare-expertiza tehnică, audit energetic, DALI, documentaţii avize/acorduri” 

 

 

158. 

 

31.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii de Expertiză 

tehnică pentru stabilirea calităţii lucrărilor şi a materialelor puse în operă pentru lucrarea „Protejarea platformei drumurilor DJ 

401 Valea Dragului şanţuri betonate şi Protejarea platformei drumurilor DJ 401 Valea Dragului accese proprietăţi” 

 

 

159. 

 

31.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Servicii de dirigenţie de şantier”pentru 

realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare, extindere şi modernizare Secţia boli infecţioase şi Compartiment HIV din 

cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu” 

 

 

160. 

 

31.05.2021 

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

realizarea obiectivului de investiţii „Construire Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu”- Studiu de fezabilitate, inclusiv studii 

de teren (topografic, geotehnic), documentaţii avize/acorduri 

 

 

161. 

 

31.05.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii „Reabilitare şi modernizare DJ 

412B: Drăgănescu (DJ 412A)-Podu Ilfovăţului-Neajlovu-Sterea-DN61”- expertiză tehnică, studii de teren (topografic, 

geotehnic), studiu trafic, DALI (documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţie), documentaţii avize/acorduri 

 

162. 02.06.2021 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Brebenel Aurelia, ca urmare a transferului în interesul serviciului  

163. 04.06.2021 privind încadrarea doamnei Gociu Alina-Georgiana în funcţia contractuală de execuţie de îngrijitor, treaptă profesională II în 

cadrul Compartimentului Administrativ din Direcţia Logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu 

 

 

164. 

 

04.06.2021 

privind prelungirea delegării doamnei Panduru Claudia Petronela – inspector de specialitate gr.I din cadrul Serviciului Logistică 

şi managementul spitalelor – Direcţia Logistică, managementul spitalelor şi patrimoniu, în cadrul Compartimentului Achiziţii 

publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 



F – PG.15.04 

165. 04.06.2021 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Dinu Florian, secretar general al judeţului Giurgiu, cu acordul părţilor  

166. 04.06.2021 privind încadrarea domnului Dinu Florian în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

167. 

 

07.06.2021 

privind constituirea Comisiei de recepţie a Rapoartelor realizate de prestatorul SC Innovative Tax&Accounting Solutions SRL 

ca urmare a derulării contractului având ca obiect „Servicii de expertiză în vederea analizei conformităţii şi legalităţii 

cheltuielilor efectuate la D.G.A.S.P.C. Giurgiu în perioada 01.01.2019-31.12.2020” 

 

168. 07.06.2021 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice specifice de conducere vacante de arhitect-şef prin detaşare, 

de către domnul Dardari Yahia 

 

169. 07.06.2021 privind numirea domnului Dardari Yahia în funcţia publică de conducere specifică vacantă de arhitect-şef, gradul II la Direcţia 

Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

 

170. 

 

08.06.2021 

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

„Reabilitare şi modernizare DJ601A-Limită judeţ Ilfov-Bâcu-Joiţa-Cosoba-Limită judeţ Dâmboviţa, km 23+799”-studiu 

topografic; studiu geotehnic; studiu de trafic; expertiză tehnică; documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii –D.A.L.I.; 

documentaţii pentru obţinere avize/acorduri 

 

171. 11.06.2021 privind aprobarea unor virări de credite bugetare pe anul 2021  

172. 11.06.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de achiziţie de Servicii de proiectare la 

obiectivul de investiţii „Modernizare drum judeţean DJ602, limită judeţ Ilfov-Bâcu-Joiţa-Săbăreni-Limită judeţ Ilfov” 

 

173. 11.06.2021 privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Brebenel Aurelia, a funcţiei publice de conducere specifică, vacante, 

de secretar general al judeţului Giurgiu 

 

174. 11.06.2021 privind modificarea componenţei Comisiei tehnico-economice pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-

economice 

 

 

175. 

 

15.06.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Prestarea de servicii de proiectare pentru 

„Construire Centru servicii paliative în regim de spitalizare continuă”- studii de teren (topografic, geotehnic), Studiu de 

fezabilitate, documentaţii avize/acorduri 

 

 

176. 

 

15.06.2021 

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

de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi 

extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, Comuna Adunaţii Copăceni, judeţul Giurgiu”-expertiză tehnică, studii 

de teren (topografic, geotehnic), SF/DALI, documentaţii avize/acorduri- actualizare documentaţie 

 

177. 15.06.2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de monitorizare şi a Secretariatului Tehnic în vederea coordonării şi îndrumării 

metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

178. 16.06.2021 privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

179. 

 

17.06.2021 

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

pentru realizarea obiectivului de investiţii: „Construire Sediu Serviciu Judeţean de Ambulanţă Giurgiu”studii de teren 

(topografic, geotehnic), Studiu de fezabilitate, documentaţii avize/acorduri 

 

180. 18.06.2021 privind modificarea raportului de serviciu al domnului Constantin Andrei Gabriel, ca urmare a transferului în interesul 

serviciului 

 

181. 18.06.2021 privind reluarea activității doamnei Stănilă Dana-Elena, referent, cls. III, gradul profesional principal, gradația 2 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, în cadul Compartimentului Relații publice și mass-media 

 

182. 18.06.2021 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Mihăilă Lucica, consilier, cls. I, gradul profesional superior, prin acordul 

părţilor 

 

183. 22.06.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

184. 22.06.2021 privind constituirea comisiei de recepţie a Rapoartelor de audit, întocmite în cadrul Contractului de servicii nr. 149/18.05.2021, 

aferente proiectului „Centru de zi pentru persoane vârstnice Băneasa, jud. Giurgiu” 

 

 

185. 

 

22.06.2021 

privind reluarea activităţii domnului Agiu Cristinel-Ionuţ, inspector de specialitate, gradul profesional II, gradaţia 3 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Monitorizarea serviciilor de utilitate publică din 

Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

 

186. 

 

22.06.2021 

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

obiectivului de investiţii: „Amenajare Ansamblu Arhitectural Crucea de Piatră”, studii de teren (studiu topografic, studiu 

geotehnic, studiu peisagistic, arhitectural) Studiu de fezabilitate/ Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii, 
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documentaţii avize/acorduri, Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, Proiect de organizare a execuţiei 

lucrărilor, Proiect tehnic şi detalii de execuţie, asistenţă tehnică din partea proiectantului, verificare tehnică proiect, consultanţă 

(inclusiv scrierea cererii de finanţare) 

187. 22.06.2021 privind încheierea contractului de management al domnului Dumitru Gabriel Virgil, manager al Muzeului Judeţean „Teohari 

Antonescu”Giurgiu 

 

 

188. 

 

23.06.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Servicii de organizare cursuri de 

formare profesională LOT 2- curs de manager de îmbunătăţire procese în cadrul proiectului i.R.E.M.- Instituţii Responsabile, 

Eficienţă Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

 

189. 

 

28.06.2021 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier deţinută de către 

doamna Constantin Andreea, la Compatimentul Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii în infrastructura 

locală 

 

190. 02.07.2021 privind constituirea comisiei de predare a amplasamentului pentru lucrarea „Instalare fibră optică Prime Telecom Bolintin-

Ciocănei, traseu pe teritoriul judeţului Giurgiu” 

 

191. 06.07.2021 privind constituirea comisiei de recepţie pentru „Construcţia modulară tip container – Serviciul Judeţean de Ambulanţă 

Giurgiu” 

 

 

192. 

 

06.07.2021 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie de consilier deţinută de către 

doamna Gheorghe Ersilia Gica, la Compartimentul Gestiunea patrimoniului din cadrul Direcţiei Logistică, managementul 

spitalelor şi patrimoniu 

 

 

193. 

 

06.07.2021 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie de referent deţinută de către 

domnul Stancu Eusebiu Florian, la Compartimentul Neutralizarea deşeurilor de origine animală din cadrul Direcţiei Logistică, 

managementul spitalelor şi patrimoniu 

 

194. 07.07.2021 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de promovare în clasă a funcţionarilor publici din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

195. 08.07.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe care administrativă a minorei Simion Briana-Maria  

 

196. 

 

08.07.2021 

privind constiuirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare DJ401B Herăşti-DN4- expertiză tehnică, studii de teren (topografic, geotehnic), studiu trafic, DALI, 

documentaţii avize/acorduri” 

 

197. 08.07.2021 privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Toma Camelia Teodora, consilier, clasa I, gradul profesional superior, cu 

acordul părţilor 

 

198. 08.07.2021 privind modificarea elementului D. „Locul de muncă” din Contractul individual de muncă al domnului Frîncu Liviu Marius, 

înregistrat sub nr. 26 din august 2017 în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 

 

199. 08.07.2021 privind modificarea elementului D. „Locul de muncă” din Contractul individual de muncă al doamnei Prodan Mihaela Adelina, 

înregistrat sub nr. 71 din februarie 2018 în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 

 

200. 08.07.2021 privind modificarea elementului D. „Locul de muncă” din Contractul individual de muncă al domnului Tudor Florea, înregistrat 

sub nr. 84 din februarie 2021 în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 

 

201. 08.07.2021 privind modificarea elementului D. „Locul de muncă” din Contractul individual de muncă al doamnei Panduru Claudia 

Petronela, înregistrat sub nr. 64 din octombrie 2017 în Registrul General de Evidenţă a Salariaţilor 

 

 

202. 

 

09.07.2021 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 34 din 08 februarie 2019 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare 

a proiectului „Investing in road safety and improving the connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T 

transport network”, cod proiect: ROBG 418, finanţat prin Programul INTERREG V-A ROMÂNIA-BULGARIA 

 

 

203. 

 

09.07.2021 

privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sensuri giratorii în 

intersecţiile Străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, Oraş Bolintin 

Vale” 

 

 

204. 

 

09.07.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei de execuţie vacante de consilier juridic din Compartimentul Juridic, contracte, cancelarie cobsiliu şi arhivă 

din cadrul Direcţiei Juridice şi administraţie publică 

 

205. 09.07.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare în funcţia 

publică specifică de conducere vacantă de secretar general al judeţului Giurgiu 

 

 

206. 

 

09.07.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de recrutare pentru 

ocuparea funcţiei de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Resurse 

umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 
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207. 12.07.2021 privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu – Serviciul Urbanism şi 

amenajarea teritoriului din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului de către domnul Constantin Andrei Gabriel 

 

 

208. 

 

13.07.2021 

privind constiuirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare, elaborare 

expertiză tehnică, studii de teren (topografic, geotehnic), studiu de trafic, DALI, documentaţii avize7acorduri, pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare DJ505 Gogoşari-Putineiu-Halta CFR Chiriacu”, km 22+700-22+837; 24+151-32+816; 8,802 km 

 

 

209. 

 

14.07.2021 

pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 740 din 09 noiembrie 2017, a Preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu, privind 

componenţa echipei de implementare a proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stăneşti-

Gara Chiriacu-Toporu-limită judeţ Teleorman”, finanţat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, apelul de proiecte 

nr. POR 2017/6/6.1/SUERD/1 

 

210. 15.07.2021 privind mutarea temporară a domnului Lupu-Şerban Marius Cătălin, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială 

şi Protecţia Copilului Giurgiu, pe perioada cercetării administrative 

 

211. 15.07.2021 privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, pe perioada cercetării administrative a domnului Lupu-Şerban Marius Cătălin 

 

212. 15.07.2021 privind aprobarea componenţei Comisiei pentru probleme de apărare la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

213. 

 

15.07.2021 

privind constituirea Comisiei de recepţie a produselor achiziţionate de Consiliul Judeţean Giurgiu pentru Inspectoratul pentru 

Situaţii de Urgenţă „Vlaşca”Giurgiu, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, 

acronim POD, cod e-MS: ROBG-427 

 

214. 15.07.2021 privind aprobarea numirii de experţi cooptaţi în comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului Servicii de proiectare 

pentru „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412A, DJ 412C şi DJ 601” 

 

215. 15.07.2021 privind aprobarea Caietului de obiective şi a Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de 

management pentru Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu 

 

 

216. 

 

16.07.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de expertiză tehnică pentru 

stabilirea calităţii lucrărilor şi a materialelor puse în operă pentru lucrarea „Protejarea platformei drumurilor DJ401 Valea 

Dragului şanţuri betonate şi Protejarea platformei drumurilor DJ401 Valea Dragului accese proprietăţi” 

 

217. 19.07.2021 privind radierea de drept a sancţiunii disciplinare aplicate doamnei Peicea Monica, consilier în cadrul Compartimentului 

Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii în infrastructura locală 

 

218. 20.07.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Severin Nicoleta, consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor 

 

219. 20.07.2021 privind reducerea duratei normale de muncă a doamnei Ingeaua Stănculescu Oana Alexandra  

220. 20.07.2021 privind încadrarea doamnei Bălţat Iulia Irina în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 

221. 22.07.2021 privind aprobarea schimbării prenumelui pe cale administrativă a doamnei Niţă Carmena- Marcela  

222. 23.07.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

223. 23.07.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării finale a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A. 

Bassarabescu”Giurgiu aflată în subordinea Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

224. 28.07.2021 privind instituirea Componenţei de Securitate pentru Tehnologia Informaţiei şi Comunicaţiilor-CSTIC a SIC CJG în subordinea 

Structurii de securitate a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

225. 28.07.2021 privind promovarea doamnei Stănilă Dana Elena, referent, clasa III, grad profesional principal, în clasa I  

226. 28.07.2021 privind constiuirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „Centru de zi pentru 

persoane vârstnice Băneasa, judeţul Giurgiu”, cod SMIS 126307 

 

227. 28.07.2021 privind avansarea domnului Frîncu Liviu Marius - inspector de specialitate gr. II, în gradaţia 2 corespunzătoare tranşei de 

vechime în muncă 

 

228. 28.07.2021 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 

 

229. 29.07.2021 privind avansarea domnului Chiran Adrian Ionuţ, consilier în gradaţia 1 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă  

230. 30.07.2021 privind avansarea doamnei Chiţu Maria Arabela, consilier, clasa I, gradul profesional principal,  în gradaţia 2 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă 
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231. 30.07.2021 privind avansarea doamnei Stîngă Denisa Aura, consilier, clasa I, gradul profesional asistent,  în gradaţia 4 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă 

 

232. 03.08.2021 privind suspendarea raportului de serviciu al domnului Delea Radu Adrian, prin acordul părţilor  

233. 04.08.2021 privind constituirea Comisiei de constatare a respectării documentaţiei de execuţie la lucrările realizate în cadrul Contractului 

de execuţie lucrări nr. 80/14.05.2020 

 

234. 05.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Modernizare DC 121 Slobozia 

(DN C)- DJ504, km 0+000-5+000, 5,000 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE, POE) şi execuţie 

 

 

235. 

 

05.08.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Reabilitare şi modernizare 

DJ611 Roata de Jos-Sădina-Cartojani-Limită judeţ Teleorman, km 0+000-3+380, km 5+000-6+800, 5,180 km”- proiectare 

lucrări rest de executat (PAC, PT, DE, POE) şi execuţie 

 

 

236. 

 

05.08.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Reabilitare DJ601 Bolintin 

Deal-Bolintin Vale-Malu Spart, km 9+500-12+500, km 13+000-21+000, 11,000 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, 

PT, DE) şi execuţie 

 

237. 06.08.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

238. 06.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Reabilitare DJ401A, Palanca-

Stoeneşti, km 50+000-55+050, 5,050 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE, POE) şi execuţie 

 

239. 06.08.2021 privind numirea domnului Chivu George Dragoş în funcţia de manager interimar al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  

 

240. 

 

12.08.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru achiziţia de echipamente şi bunuri 

specifice intervenţiilor 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 

 

241. 16.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de Proiectare „Modernizare 

DJ601 Bolintin Vale-Malu Spart-DN 61, km 13+685-14+184, km 22+263-29+221, 7,450 km”- Actualizare şi revizuire DALI 

 

 

242. 

 

18.08.2021 

pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 206 din 09 iulie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul pentru ocuparea funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură din cadrul 

apartului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

243. 18.08.2021 privind numirea doamnei Dragne Oana Maria în funcția de manager interimar al Teatrului „Tudor Vianu” Giugiu  

 

244. 

 

18.08.2021 

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” 

 

245. 20.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Modernizare DJ412 D, Bucşani 

(DN61)-Malu Spart (DJ601), km 0+000-7+820; 7,820 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE) şi execuţie 

 

246. 20.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Modernizare DJ601D Letca 

Veche- limită judeţ Teleorman, km 7+127-9+187, 2,060 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT,DE) şi execuţie 

 

 

247. 

 

24.08.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Reabilitare şi modernizare DJ 412B: 

Neajlovu-Sterea-DN61” – elaborare expertiză tehnică, studii de teren (topografic, geotehnic), studiu trafic, DALI, documentaţii 

avize/acorduri 

 

248. 25.08.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Lucrări de amenajare şi 

modernizare curte interioară Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu” 

 

249. 26.08.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

250. 26.08.2021 privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu 

 

251. 26.08.2021 privind constituirea comisiei pentru evaluarea finală a managementului Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu”Giurgiu, a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

252. 27.08.2021 privind numirea domnului Tudor Petruţ Alexandru în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier juridic, clasa I, grad 

profesional superior 
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253. 

 

30.08.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a oferetelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Lucrări de reparaţii la biroul 

administratorului public, birou arhitect şef şi urbanism şi înlocuirea unor plăci de marmură de pe faţada instituţiei Consiliului 

Judeţean Giurgiu” 

 

254. 30.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Turcu Nicoleta, consilier la Cabinetul Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 

255. 30.08.2021 privind numirea doamnei Turcu Nicoleta în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior  

256. 30.08.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Tudor Petruţ Alexandru, consilier la Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor 

 

 

257. 

 

30.08.2021 

privind modificarea art. 1 şi art. 2 ale Dispoziţiei nr. 244 din 18 august 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” 

 

 

258. 

 

30.08.2021 

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

obiectivului de investiţii”Valorificarea turistică durabilă a Monumentului istoric Schitu Strîmbu Găiseni”- expertiză tehnică, 

studii de teren (topografic, geotehnic), studiu peisagistic, studiu istoric şi de arhitectură, SF/DALI, documentaţii avize/acorduri, 

avize/acorduri 

 

 

259. 

 

31.08.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Modernizare DJ 404, Limită 

Judeţ Dâmboviţa-Drăgănescu-Floreşti, km 6+600-13+327; 6,727 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE) şi 

execuţie 

 

260. 31.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de furnizare „Tablete de uz şcolar pentru 

Şcoala Gimnazială Specială Nr.1 Giurgiu” 

 

261. 31.08.2021 privind numirea domnului Dinu Romulus Adrian în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

262. 31.08.2021 privind numirea doamnei Pătru Daniela Ionela în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

263. 31.08.2021 privind numirea doamnei Cioacă Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

264. 31.08.2021 privind numirea domnului Dobre Vladimir Eugen în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

265. 31.08.2021 privind numirea doamnei Dinu Daniela Iuliana în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

266. 31.08.2021 privind numirea doamnei Olteanu Alina Maria în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

267. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ingeaua-Stănculescu în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

asistent, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

268. 31.08.2021 privind numirea doamnei Dobre Elena Cati în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul 

 

269. 31.08.2021 privind numirea doamnei Bortoş Mihaela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul 

 

270. 31.08.2021 privind numirea doamnei Croicu Mihaela Diana în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul 

 

271. 31.08.2021 privind numirea doamnei Dumitrescu Niculina Carmen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul 

 

272. 31.08.2021 privind numirea doamnei Bălăceanu Madina în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

273. 31.08.2021 privind numirea doamnei Teodorescu Ionela Iulia în funcţia publică de execuţie de consilier juridic, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

274. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ciotea Andreea Octavia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

275. 31.08.2021 privind numirea domnului Ilie Eugen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 
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276. 31.08.2021 privind numirea doamnei Frîncu Gabriela Luminiţa în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

277. 31.08.2021 privind numirea domnului Mitran Vasile Cornel în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

278. 31.08.2021 privind numirea doamnei Bigan Gabriela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

279. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ivan Constanţa Tănţica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, 

în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

280. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ion Cleopatra Floricica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

281. 31.08.2021 privind numirea domnului Lazăr Mihai Eugen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

282. 31.08.2021 privind numirea doamnei Chiriac Maria în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul 

Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

283. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ghencea Daniela Mihaela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

284. 31.08.2021 privind numirea doamnei Chiţu Maria Arabela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, în 

cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

285. 31.08.2021 privind numirea doamnei Pană Lidia Doina în funcţia publică de conducere de director executiv, grad II al Direcţiei Achiziţii 

publice şi investiţii 

 

286. 31.08.2021 privind numirea doamnei Cristache Diana în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

287. 31.08.2021 privind numirea doamnei Lincan Ingrid Maria în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

288. 31.08.2021 privind numirea doamnei Frîncu Medruţa în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

289. 31.08.2021 privind numirea doamnei Vasilache Camelia în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

290. 31.08.2021 privind numirea domnului Delea Radu Adrian în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

291. 31.08.2021 privind numirea doamnei Sorică Ioana în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

292. 31.08.2021 privind numirea doamnei Constantin Andreea în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 

profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

293. 31.08.2021 privind numirea doamnei Moise Andreea Mădălina în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad 

profesional principal, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

294. 31.08.2021 privind numirea domnului Ţone Cristian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

295. 31.08.2021 privind numirea doamnei Peicea Monica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

296. 31.08.2021 privind numirea doamnei Donţu Georgeta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

297. 31.08.2021 privind numirea doamnei Stoian Ileana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

298. 31.08.2021 privind numirea doamnei Mihăilă Mihaela Iuniana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

299. 31.08.2021 privind numirea domnului Tunaru Remus Mugurel în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

300. 31.08.2021 privind numirea domnului Tarara Ion Marian în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 



F – PG.15.04 

301. 31.08.2021 privind numirea doamnei Grigore Stelica în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

302. 31.08.2021 privind numirea doamnei Avram Andreea Monica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

în cadrul Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

303. 31.08.2021 privind numirea domnului Dardari Yahia în funcţia publică de conducere specifică de arhitect şef, grad II, la Direcţia Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

 

 

304. 

 

31.08.2021 

privind numirea domnului Constantin Andrei Gabriel în funcţia publică de execuţie de consilier şi exercitarea cu caracter 

temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu în cadrul Serviciului Urbanism, monitorizare şi amenajarea 

teritoriului 

 

305. 31.08.2021 privind numirea doamnei Miulescu Mirela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Urbanism, monitorizare şi amenajarea teritoriului din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

306. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ogrinja Georgeta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Urbanism, monitorizare şi amenajarea teritoriului din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

 

307. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Ghelmez Nicoleta Andreea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Urbanism, monitorizare şi amenajarea teritoriului din Direcţia Urbanism şi amenajarea 

teritoriului 

 

 

308. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Măroiu Maria Monalisa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

în cadrul Serviciului Urbanism, monitorizare şi amenajarea teritoriului din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

309. 31.08.2021 privind numirea domnului Mardale Nicu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Dezvoltare regională din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

310. 31.08.2021 privind numirea doamnei Bold Georgeta în funcţia publică de execuţie de referent de specialitate, clasa II, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Dezvoltare regională din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

311. 31.08.2021 privind numirea doamnei Sturzu Doina Mariana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Dezvoltare regională din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

312. 31.08.2021 privind numirea doamnei Filip Dorina Ştefania în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Dezvoltare regională din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

313. 31.08.2021 privind numirea doamnei Popa Keti în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Dezvoltare regională din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

314. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ghimpeţeanu Elena Mădălina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

315. 31.08.2021 privind numirea doamnei Gavrilă Valentina Mihaela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

316. 31.08.2021 privind numirea doamnei Pieleanu Rodica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

317. 31.08.2021 privind numirea doamnei Roşu Camelia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

318. 31.08.2021 privind numirea domnului Necula Răzvan în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

319. 31.08.2021 privind numirea doamnei Peicea Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

320. 31.08.2021 privind numirea domnului Oprea Iulian Dan în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

321. 31.08.2021 privind numirea doamnei Jureschi Lucia Monalisa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

322. 31.08.2021 privind numirea doamnei Dumitraşcu Elena în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

323. 31.08.2021 privind numirea doamnei Manea Adriana Despina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

324. 31.08.2021 privind numirea doamnei Popazu Denisa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 
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325. 31.08.2021 privind numirea doamnei Eftimiu Miruna Elena în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

326. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ştefanopol Gina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

327. 31.08.2021 privind numirea doamnei Jipa Anda Monica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

328. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Toporin Andreea Alina, inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 3, în cadrul 

Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

329. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Găină Cristina Monica, inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 3, în cadrul 

Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului 

 

330. 31.08.2021 privind numirea doamnei Burcea Daniela Artemiza în funcţia publică de conducere de director executiv, grad II al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

331. 31.08.2021 privind numirea domnului Mihăilă Ionuţ Alin în funcţia publică de conducere de şef serviciu, grad II al Serviciului Coordonare 

servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

332. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Ancu Emilia Cristiana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

333. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Romanţi Anula în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

judeţean şi administrativ 

 

 

334. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Măgureanu Raluca Livia Ioana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

335. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Deacu Nadina Elisabeta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

336. 

 

31.08.2021 

privind numirea domnului Cristea Claudiu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

337. 

 

31.08.2021 

privind numirea domnului Trifan Sergiu Florin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

338. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Mina Nicoleta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, în cadrul 

Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

judeţean şi administrativ 

 

339. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Marinică Florentin Daniel, referent, treaptă profesională IA, în cadrul Serviciului Coordonare 

servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

340. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Ion Claudia Steliana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

341. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Dragomir Florentina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Coordonare servicii publice de interes judeţean din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

342. 

 

31.08.2021 

privind numirea domnului Paraschivescu Traian în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Gestiunea patrimoniului din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean 

şi administrativ 

 

 

343. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Mortu Nicoleta în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Gestiunea patrimoniului din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi 

administrativ 
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344. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Gheorghe Ersilia Gica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Gestiunea patrimoniului din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean 

şi administrativ 

 

345. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Creţeanu Steluţa Carmen, îngrijitor, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ din 

Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

346. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Danciu Viorela Viorica, îngrijitor, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ din 

Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

347. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Gociu Alina Georgiana, îngrijitor, gradaţia 0, în cadrul Compartimentului Administrativ din 

Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

348. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Gociu Nuţi Liliana, îngrijitor, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ din Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

349. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Guţe Elena, îngrijitor, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ din Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

350. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Ologu Florica, îngrijitor, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ din Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

351. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Călina Ilie, muncitor calificat, treaptă profesională I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului 

Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

352. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Agiu Petre, şofer, treaptă profesională I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ 

din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

353. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Guţu Mihai, şofer, treaptă profesională I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului Administrativ 

din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

354. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Trandafir Liviu Iulian, şofer, treaptă profesională I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului 

Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

355. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Ghiţă Petruţ Adrian, şofer, treaptă profesională I, gradaţia 2, în cadrul Compartimentului 

Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

356. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Gheonu Aurel Dumitru, şofer, treaptă profesională I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului 

Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

357. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Bălăceanu Sorin, şofer, treaptă profesională I, gradaţia 5, în cadrul Compartimentului 

Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

358. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Prodan Mihaela Adelina, inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 4, în cadrul 

Compartimentului Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

359. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Tudor Florea, inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 5, în cadrul 

Compartimentului Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

360. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Panduru Claudia Petronela, inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 3, în cadrul 

Compartimentului Administrativ din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

361. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Cojocaru Beatrice Laura în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, 

în cadrul Compartimentului Securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

362. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Vasilache Iulia Monica în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

363. 

 

31.08.2021 

privind reîncadrarea doamnei Anculescu Anca, inspector de specialitate, grad profesional I, gradaţia 5, în cadrul 

Compartimentului Securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes judeţean şi administrativ 

 

 

364. 

 

31.08.2021 

privind numirea doamnei Dorobanţu Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Protecţia şi plasarea animalelor aflate în pericol, neutralizarea subproduselor de origine animală din 

Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

 

365. 

 

31.08.2021 

privind reîncadrarea doamnei Mărculescu Clara Victoria, inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 4, în cadrul 

Compartimentului Protecţia şi plasarea animalelor aflate în pericol, neutralizarea subproduselor de origine animală din Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 
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366. 

 

31.08.2021 

privind reîncadrarea domnului Agiu Cristinel Ionuţ, inspector de specialitate, grad profesional II, gradaţia 3, în cadrul 

Compartimentului Protecţia şi plasarea animalelor aflate în pericol, neutralizarea subproduselor de origine animală din Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

367. 31.08.2021 privind reîncadrarea domnului Frîncu Liviu Marius, inspector de specialitate, grad profesional II, gradaţia 2, în cadrul 

Compartimentului Protecţia şi plasarea animalelor aflate în pericol, neutralizarea subproduselor de origine animală din Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

368. 31.08.2021 privind numirea domnului Stancu Eusebiu Florian în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Protecţia şi plasarea animalelor aflate în pericol, neutralizarea subproduselor de origine animală 

din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

369. 31.08.2021 privind numirea doamnei Stîngă Denisa Aura în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în 

cadrul Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

 

370. 31.08.2021 privind numirea doamnei Raţă Petronela Carmen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional asistent, 

în cadrul Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

 

371. 31.08.2021 privind numirea domnului Florea Gheorghe în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

 

372. 31.08.2021 privind reîncadrarea doamnei Dobre Anca Luisa, inspector de specialitate, grad profesional IA, gradaţia 3, în cadrul 

Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică 

 

373. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ionescu Mariana în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 

 

374. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ruse Daniela în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 

 

375. 31.08.2021 privind numirea doamnei Bratu Gina în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 

 

376. 31.08.2021 privind numirea doamnei Mihăilă Ioana Claudia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 

 

377. 31.08.2021 privind numirea doamnei Florea Mariana Steluţa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 

 

378. 31.08.2021 privind numirea domnului Ciobanu Cosmin Vlad în funcţia publică de conducere de şef serviciu, grad II al Serviciului Buget-

finanţe şi contabilitate 

 

379. 31.08.2021 privind numirea doamnei Istrate Alexandra Bianca în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

380. 31.08.2021 privind numirea domnului Jurj George Claudiu în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

381. 31.08.2021 privind numirea doamnei Draghia Ofelia Margareta Lidia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

382. 31.08.2021 privind numirea domnului Peiu Gabriel Cătălin în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în 

cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

383. 31.08.2021 privind numirea doamnei Radu Elena în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

384. 31.08.2021 privind numirea doamnei Marin Cocuţa în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

385. 31.08.2021 privind numirea doamnei Dinu Constanţa Carmen în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

386. 31.08.2021 privind numirea doamnei Vintilă Mihaela Claudia în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

387. 31.08.2021 privind numirea doamnei Bădălău Valerica în funcţia publică de execuţie de referent, clasa III, grad profesional superior, în 

cadrul Compartimentului Monitorizare contracte 

 

388. 31.08.2021 privind numirea doamnei Ilie Mihaela Larisa în funcţia publică de execuţie de referent, clasa I, grad profesional asistent, în 

cadrul Compartimentului Monitorizare contracte 

 

389. 31.08.2021 privind numirea doamnei Brebenel Aurelia în funcţia publică de execuţie de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional 

superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 
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390. 02.09.2021 privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu către doamna Mihalcea Elisabeta, în calitate de 

vicepreşedinte 

 

391. 02.09.2021 privind delegarea unor atribuţii ale preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu către domnul Anculescu Silviu-Cristian, în 

calitate de vicepreşedinte 

 

 

 

392. 

 

 

02.09.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: Furnizare de echipamente medicale:-

Geantă colectoare urină cu robinet de evacuare, cu supapă antireturnă, 2000 ml, adult, nesteril de o singură utilizare – 500 

buc.;stetoscop, binaural, adult/copil de o singură utilizare – 500 buc.; pompă aspitaţie, electrică cu accesorii -1 buc., în cadrul 

proiectului „Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul judeţului Giurgiu – CO-STOP”, cod SMIS 

2014+138250 

 

393. 02.09.2021 pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 91/26 mai 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi implementare 

a proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu- MACOV” 

 

394. 06.09.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Prodan Mihaela Adelina, inspector de specialitate la Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ – Compartimentul Administrativ, cu acordul părţilor 

 

395. 08.09.2021 privind eliberarea din funcţia de conducere de director executiv şi numirea în funcţia publică de conducere de şef serviciu – 

Serviciul Juridic-contencios şi contracte 

 

396. 09.09.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

397. 09.09.2021 privind eliberarea din funcţia de conducere de director executiv şi numirea în funcţia publică de execuţie de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, din cadrul Compartimentului Monitorizare contracte – Serviciul Buget-finanţe şi contabilitate 

 

398. 09.09.2021 privind nominalizarea doamnei Turcu Nicoleta, consilier, clasa I, grad profesional în Comisia judeţeană privind egalitatea de 

şanse între femei şi bărbaţi – COJES 

 

399. 09.09.2021 privind desemnarea persoanelor pentru realizarea verificărilor menţionate la concluzia nr. 22 din Nota de control a Autorităţii 

Naţionale pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilităţi, Copii şi Adopţii 

 

400. 10.09.2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul activităţilor de promovare 

a sportului pentru toţi prin tenis de câmp în rândul tinerilor 

 

 

401. 

 

10.09.2021 

privind delegarea doamnei Panduru Claudia Petronela – inspector de specialitate, gr. I din cadrul Compartimentului 

Administrativ–Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ, în cadrul Compartimentului 

Achiziţii publice – Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

402. 15.09.2021 privind aprobarea componenţei Comisiei tehnico-economice pentru analizarea şi avizarea documentaţiilor tehnico-economice  

403. 15.09.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei Ion Petra  

404. 15.09.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei Belachlavek Pavilina  

405. 16.09.2021 privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Chiran Adrian Ionuţ, consilier la Cabinetul Preşedintelui 

Consiliului Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor 

 

406. 16.09.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

407. 16.09.2021 privind constituirea Comisiei de selecţionare a documentelor din arhiva Consiliului Judeţean Giurgiu  

408. 16.09.2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de monitorizare şi a secretariatului tehnic în vederea coordonării şi îndrumării 

metodologice a implementării şi dezvoltării sistemului de control intern managerial în cadrul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

409. 20.09.2021 privind desemnarea responsabililor cu păstrarea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii, în cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

410. 

 

20.09.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii pentru verificare tehnică de către 

specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a documentaţiei tehnico-economice şi alte documentaţii pentru obiectivul de 

investiţii: „Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural Conacul Gavril Drugănescu prin reabilitare, dezvoltare, 

modernizare şi dotare” 

 

411. 22.09.2021 privind constituirea garanţiei materiale în numerar  

412. 22.09.2021 privind constituirea garanţiei materiale în numerar  

413. 22.09.2021 privind exercitarea cu caratcter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director general 

al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, de către doamna Ruse Daniela 
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414. 

 

22.09.2021 

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

obiectivului de investiţii „Extindere şi modernizare Sala Studio, lucrări de consolidare, îmbunătăţirea accesului persoanelor cu 

dizabilităţi, amenajare terasă şi esplanadă, restructurarea la parametrii optimi de vizibilitate a faţadelor- Teatrul Tudor Vianu-

Giurgiu” studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI/SF, documentaţii avize/acorduri-actualizare 

 

 

415. 

 

22.09.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii de proiectare „Reabilitare şi 

modernizare DJ 611 Roata de Jos-Sadina-Cartojani-Limită judeţ Teleorman, km 3+380-5+000, 1,620 km expertiză tehnică, 

studii de teren, DALI, documentaţii avize/acorduri” 

 

416. 23.09.2021 pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 185 din 08 februarie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de pregătire şi 

implementare a proiectului „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile judeţene DJ 412A, DJ 412C şi DJ 601” 

 

417. 24.09.2021 privind aprobarea rezultatului final al concursului de proiecte de management organizat pentru Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu  

 

418. 

 

24.09.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: Servicii de proiectare „Spaţiu depozitare 

şi arhivă la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”- Întocmirea documentaţiei tehnico-economice, studiu de fezabilitate, studii 

de teren (topografic, geotehnic), documentaţii avize/acorduri 

 

419. 24.09.2021 privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Istrate Alexandra Bianca, consilier, clasa I, grad 

profesional superior, gradaţia 3 a tranşei de vechime în muncă în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

 

420. 

 

24.09.2021 

pentru modificarea art. 1 al Dispoziţiei nr. 1 din 08 ianuarie 2020, modificată prin Dispoziţia nr. 64 din 03 martie 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”), acronim POD, e-MS code ROBG-427 

 

421. 27.09.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Furnizare echipamente de protecţie” 

în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu-MACOV”, cod SMIS 014+138249” 

 

 

422. 

 

27.09.2021 

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

obiectivului de investiţii „Extindere, reabilitare şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Şcoala Specială Giurgiu, inclusiv 

dotare”- expertiză tehnică, audit energetic, studii de teren, D.A.L.I., documentaţii avize/acorduri 

 

423. 27.09.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a minorului Niţă David-Gabriel-Nicuşor  

424. 28.09.2021 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

425. 

 

29.09.2021 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu-Serviciul Monitorizare 

proceduri administrative, cancelarie consiliu din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu de către doamna 

Bălăceanu Madina 

 

426. 29.09.2021 privind numirea domnului Chivu George- Dragoş în funcţia de manager al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  

427. 29.09.2021 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Constantin Andreea, prin detaşare în cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

 

428. 

 

29.09.2021 

privind delegarea doamnei Panduru Claudia-Petronela, inspector de specialitate, gr.I, din cadrul Compartimentului 

Administrativ –Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ, în cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

429. 29.09.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie pentru lucrarea „Lucrări de reparaţii birou administrator public, arhitect şef şi 

urbanism, precum şi pentru înlocuirea unor plăci de marmură la faţada instituţiei Consiliului Judeţean Giurgiu” 

 

 

430. 

 

30.09.2021 

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

obiectivului de investiţii pentru „Îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilităţi Oinacu- CabR Oinacu”- studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, verificare tehnică 

proiect, documentaţii avize/acorduri 

 

 

431. 

 

30.09.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de „Expertiză tehnică pentru 

Demolare construcţie depozit (centrală termică veche) din cadrul Centrului de Abilitare şi Reabilitare pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilităţi Oinacu” 

 

432. 30.09.2021 privind constituirea comisiei de inventariere a bunurilor din domeniul public al Judeţului Giurgiu pe anul 2021  

433. 30.09.2021 privind constituirea comisiilor de inventariere a bunurilor mobile şi imobile din domeniul privat al Judeţului Giurgiu şi 

administrarea Consiliului Judeţean pe anul 2021 

 

434. 30.09.2021 pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 178 din 16 iunie 2021 privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 
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435. 05.10.2021 privind constituirea Comisiei de preluare a unor bunuri imobile aflate în proprietatea judeţului Giurgiu  

 

 

436. 

 

 

05.10.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii „ Asigurarea verificării 

execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii (dirigenţie de şantier) pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 Bolintin 

Vale – Malu Spart- DN 61, 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 

 

437.  06.10.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

438. 

 

06.10.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Investiţii – 

Direcţia Achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

439. 

 

06.10.2021 

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

obiectivului de investiţii „Reabilitarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Centrul de asistenţă socială Giurgiu, inclusiv 

dotare- studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, DALI, verificare tehnică proiect, documentaţii avize/acorduri, - 

actualizarea documentaţiei” 

 

440. 08.10.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

441. 11.10.2021 privind constituirea Comisiei de predare a imobilului în suprafaţă de 7.500,00 mp situat în municipiul Giurgiu, șoseaua 

Sloboziei, nr. 194, judeţul Giurgiu 

 

 

442. 

 

11.10.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, din Serviciul Buget-finanţe şi 

contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

443. 

 

11.10.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii: Prevenirea şi combaterea 

înzăpezirii pe drumurile judeţene - întreţinerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor judeţene din judeţul Giurgiu în perioada 

15.11.2021-15.03.2022 – lot 1 şi lot 2 

 

444. 11.10.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 412A Ogrezeni-

Malu Spart (DJ 601), km 43+000-51+540; 8,540 km” 

 

445. 12.10.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

446. 12.10.2021 privind încadrarea doamnei Ivan Constanţa Tănţica în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 

447. 12.10.2021 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ivan Constanţa Tănţica, consilier, clasa I, grad profesional principal în 

cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

448. 12.10.2021 privind constituirea Comisiei de predare a imobilului situat în oraşul Bolintin Vale, str. 1 Mai, nr. 29, judeţul Giurgiu  

 

449. 

 

12.10.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea a 

două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Urbanism, monitorizare şi 

amenajarea teritoriului- Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu 

 

 

450. 

 

12.10.2021 

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 superior din cadrul Compartimentului Securitate şi 

sănătate în muncă, situaţii de urgenţă- Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ 

 

451. 13.10.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „Eficientizare energetică 

sediu administrativ C.J. Giurgiu”, cod SMIS 139123 

 

452. 13.10.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a documentaţiilor tehnico-economice care se realizează în cadrul contractelor derulate 

de Consiliul Judeţean Giurgiu 

 

 

453. 

 

14.10.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Servicii şi furnizare materiale cu caracter 

preventiv pentru acţiunile preventive organizate la manifestările publice, competiţii sportive şi jocuri sportive în unităţile 

şcolare pentru Inspectoratul de Jandarmi Judeţean Giurgiu” 

 

 

454. 

 

14.10.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Servicii şi furnizare materiale cu caracter 

preventiv pentru acţiunile preventive organizate la manifestările publice, competiţii sportive şi jocuri sportive în unităţile 

şcolare pentru Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu” 

 



F – PG.15.04 

455. 14.10.2021 privind numirea doamnei Bardan Daniela în funcţia de manager interimar al Bibliotecii Judeţene „I.A.Bassarabescu”Giurgiu  

456. 15.10.2021 privind încheierea contractului de management al doamnei Dragne Oana Maria, manager al Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu  

457. 18.10.2021 privind mutarea temporară a domnului Oprea Iulian Dan din cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene- Direcţia 

Urbanism şi amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Investiţii –Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

 

458. 

 

18.10.2021 

privind mutarea temporară a doamnei Ghimpeţeanu Elena Mădălina, din cadrul Compartimentului Programe şi proiecte 

europene- Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Achiziţii publice –Direcţia Achiziţii publice 

şi investiţii 

 

459. 18.10.2021 privind mutarea temporară a doamnei Roşu Camelia, din cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene- Direcţia 

Urbanism şi amenajarea teritoriului în cadrul Compartimentului Achiziţii publice –Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

460. 19.10.2021 privind încadrarea doamnei Groasa Elena în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui Consiliului Judeţean 

Giurgiu 

 

461. 21.10.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

462. 21.10.2021 privind desemnarea persoanelor responsabile de implementarea procedurilor referitoare la declaraţiile de avere şi de interese, 

la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

463. 21.10.2021 privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 

603: Naipu (DN6)-Schitu-Mirău-Stoeneşti-Ianculeşti-Uzunu-Mihai Bravu-Comana (DJ411)” 

 

464. 22.10.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Servicii de pază şi protecţie pentru 

perioada 01.11.2021-31.01.2022” 

 

 

465. 

 

22.10.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare pentru 

ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu-Serviciul Monitorizare proceduri administrative, cancelarie 

consiliu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

466. 

 

26.10.2021 

privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului Judeţului Giurgiu la deplasarea în raionul Anenii Noi din Republica 

Moldova, ce se va desfăşura în perioada 06-09 noiembrie 2021, având ca scop semnarea Acordului de cooperare pentru perioada 

2021-2027 

 

467. 26.10.2021 privind avansarea domnului Mitran Vasile Cornel, consilier, clasa I, gradul profesional superior, în gradaţia 4 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă 

 

468. 27.10.2021 privind avansarea doamnei Coscai Elena Nadia, consilier, clasa I, grad profesional superior, în gradaţia 5 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Relaţii publice şi mass media 

 

469. 27.10.2021 privind avansarea doamnei Ingeaua Stănculescu, consilier juridic, clasa I, grad profesional asistent, în gradaţia 2 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi contracte 

 

470. 28.10.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Servicii de informare şi publicitate” în 

cadrul proiectului „Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu” 

 

 

471. 

 

28.10.2021 

privind modificarea Dispoziţiei nr. 466 din 26 octombrie 2021 privind aprobarea participării reprezentanţilor Consiliului 

Judeţului Giurgiu la deplasarea în raionul Anenii Noi din Republica Moldova, ce se va desfăşura în perioada 06-09 noiembrie 

2021, având ca scop semnarea Acordului de cooperare pentru perioada 2021-2027 

 

472. 01.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de consultanţă în achiziţii 

publice pentru obiectivul de investiţii „Varianta Ocolitoare Giurgiu” 

 

 

 

473. 

 

 

01.11.2021 

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

realizarea obiectivului de investiţii „Modernizare DJ 505 Gogoşari-Putineiu-Halta CFR Chiriacu-DN 5B”, tronsoane km 

17+950-22+837, 24+151-32+822, 32+850-39+000, 39+023-49+003, 29,688 km- elaborare expertiză tehnică, studiu 

topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentaţia de avize/acorduri, documentaţia de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (DALI) 

 

 

474. 

 

01.11.2021 

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

realizarea obiectivului de investiţii „Construire Ansamblul socio-cultural „Radu Şerban Voievod” ”- studii teren, Studiu de 

fezabilitate, documentaţii avize/acorduri 

 

 

475. 

 

01.11.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie temporar vacantă de consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Achiziţii publice-Direcţia Achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 



F – PG.15.04 

476. 01.11.2021 privind actualizarea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 401A Bolintin 

Vale-Palanca, km 46+765-50+000, 3,235 km” 

 

 

477. 

 

01.11.2021 

privind aprobarea numirii de expert cooptat în comisia de evaluare în vederea atribuirii contractului de Furnizare pentru 

achiziţia de echipamente şi bunuri specifice intervenţiilor 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 INTERREGV-A România-

Bulgaria 

 

 

 

478. 

 

 

01.11.2021 

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 execuţie 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 

 

 

479. 

 

01.11.2021 

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

realizarea obiectivului de investiţii „Reabilitare DJ 504A Vieru-Gogoşari-DJ504”- elaborare expertiză tehnică, studii de 

teren, studiu de trafic, DALI, documentaţia de avize/acorduri 

 

480. 02.11.2021 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 

 

481. 04.11.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

482. 04.11.2021 privind aprobarea Procedurii de efectuare a plăţii titlurilor executorii datorate şi a sumelor prevăzute conform hotărârilor 

judecătoreşti definitive, devenite executorii în perioada 01 ianuarie 2019-31 decembrie 2021 

 

483. 04.11.2021 privind aprobarea zonelor de deszăpezire aferente drumurilor judeţene aflate în proprietatea judeţului Giurgiu şi în 

administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

484. 

 

04.11.2021 

privind repartizarea zonei de deszăpezire pe care Direcţia Judeţeană de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 

Control Trafic Giurgiu va presta serviciul de Prevenire şi combatere a înzăpezirii pe drumurile judeţene-întreţinerea curentă pe 

timp de iarnă, inclusiv combaterea lunecuşului, în perioada 15.11.2021-15.03.2022 

 

485. 08.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de lucrări „Pietruire DJ 412 Vărăşti-DN4”  

 

486. 

 

08.11.2021 

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

de investiţii „Construire Spital Judeţean de Urgenţă Giurgiu”-studii de teren (topografic şi geotehnic), Studiu de fezabilitate, 

documentaţii avize/acorduri, verificare tehnică proiect 

 

 

487. 

 

08.11.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare, elaborare 

expertiză tehnică, studiu topografic, studiu geotehnic, studiu de trafic, documentaţia de avize/acorduri, documentaţia de avizare 

a lucrărilor de intervenţie (DALI), pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 412 Vărăşti-DN4; Prundu (DN 41)” 

 

488.  

11.11.2021 

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

realizarea obiectivului de investiţii: Reabilitarea şi îmbunătăţirea eficienţei energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, 

inclusiv dotare”- expertiză tehnică, audit energetic, studii de teren, DALI, verificare tehnică proiect, documentaţii 

avize/acorduri 

 

489.  

15.11.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de verificare tehnică a 

documentaţiei de avizare a lucrărilor nde intervenţie (DALI) pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernizare DJ 

401A limită judeţ Ilfov-Tântava-Mihai Vodă-Bolintin Deal-Bolintin Vale-Găiseni-Cărpenişu-limită judeţ Dâmboviţa” 

 

490. 16.11.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe care administrativă a domnului CRISTICĂ IULIAN-FLORIN  

491.  

16.11.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii de traducere plan şi web-site 

în cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi dotare „Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”, finanţat prin Granturile SEE 

2014-2021 în cadrul Programului RO-CULTURA 

 

 

492. 

 

16.11.2021 

pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 449 din 12 octombrie 2021privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea a două funcţii publice de execuţie vacante de consilier, 

clasa I, grad profesional asistent-Serviciul Urbanism, monitorizare şi amenajarea teritoriului- Direcţia Urbanism şi amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

493. 17.11.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

494. 17.11.2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în grad 

profesional imediat superior 

 



F – PG.15.04 

495. 17.11.2021 privind numirea doamnei Crăciun Crenguţa Florentina în funcţia publică de execuţie temporar vacantă de consilier, clasa I, 

gradul profesional superior, în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

496.  

17.11.2021 

privind avansarea doamnei Vasilache Iulia Monica, consilier, clasa I, grad profesional superior, în gradaţia 4 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă- Direcţia 

Patrimoniu, coordonare servicii publicde de interes judeţean şi administrativ 

 

497.  

17.11.2021 

privind avansarea doamnei Ghimpeţeanu Elena Mădălina, consilier, clasa I, grad profesional superior, în gradaţia 5 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Programe şi proiecte europene –Direcţia Urbanism 

şi amenajarea teritoriului 

 

498.  

18.11.2021 

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Ingeaua Stănculescu Oana Alexandra, consilier 

juridic, clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 a tranşei de vechime în muncă în cadrul Serviciului Juridic-contencios şi 

contracte 

 

499. 18.11.2021 privind modificarea art.1 al Dispoziţiei nr.257 din 09 noiembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management 

a proiectului Restaurare, consolidare şi dotare „Muzeul Judeţean Teohari Antonescu” 

 

500. 22.11.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei LUNGU NICOLETA  

 

501. 

 

23.11.2021 

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

obiectivului de investiţii „Reabilitarea/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, 

precum şi la infrastructura de fluide medicale-Spitalul Izvoru, judeţul Giurgiu”-SF/DALI, documentaţia de avize/acorduri 

 

 

502. 

 

24.11.2021 

privind prelungirea delegării doamnei Panduru Claudia-Petronela, inspector de specialitate, gr.I, din cadrul Compartimentului 

Administrativ-Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ, în cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

503. 24.11.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

504. 25.11.2021 privind numirea doamnei Buradel Elena Roxana în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 

asistent, gradația 1 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

505. 25.11.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Achiziţia de pachete-cadou” cu ocazia 

Sărbătorilor se iarnă pe anul 2021 

 

506. 25.11.2021 privind numirea doamnei Copoiu Liliana-Ionela în funcția publică de execuție temporar vacantă de consilier achiziţii publice, 

clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice –Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

507. 26.11.2021 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a domnului GHEORGHE LUCIAN-HORAŢIU  

508. 02.12.2021 privind punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr. 1237 din 26 noiembrie 2021  

 

509. 

 

02.12.2021 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: Serviciu de organizare evenimente 

schimb de experienţă într-o ţară membru UE, în cadrul proiectului „i.R.E.M-Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, 

Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

510. 02.12.2021 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, judeţul Giurgiu”, cod SMIS 126307 

 

511. 03.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Serviciu de emitere certificat digital 

calificat 

 

512. 03.12.2021 privind modificarea articolului 1 din Dispoziţia nr. 355 din 01 noiembrie 2011 privind constituirea Comisiei de recepţie a 

lucrărilor din cadrul proiectului „Reconstrucţia ecologică a Bălţii Comana- judeţul Giurgiu”, cod SMIS 6725 

 

 

513. 

 

07.12.2021 

privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de soluţionare a contestaţiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea 

funcţiei publice de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Compartimentului Investiţii-

Direcţia Achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

514. 

 

07.12.2021 

pentru 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 Giurgiu-

Byala 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 

 

515. 09.12.2021 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare –PARTENER 2 a proiectului „Varianta ocolitoare Giurgiu”, finanţat 

din fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul POIM 2014-2020 

 

516. 13.12.2021 privind numirea doamnei Anculescu Anca în funcţia publică de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, 

gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă 

 



F – PG.15.04 

 

517. 

 

13.12.2021 

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Anculescu Anca, inspector de specialitate, grad profesional I la 

Compartimentul Securitate şi sănătate în muncă, situaţii de urgenţă- Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

judeţean şi administrativ, prin acordul părţilor 

 

 

518. 

 

13.12.2021 

pentru modificarea art.1 şi 2 al Dispoziţiei nr. 465 din 22 octombrie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi a comisiei 

de soluţionare a contestaţiilor pentru concursul de promovare pentru ocuparea funcţiei publice de conducere vacante de şef 

serviciu-Serviciul Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu 

 

519. 14.12.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

520. 14.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Servicii de informare şi publicitate” 

în cadrul proiectului „i.R.E.M.- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

 

521. 

 

16.12.2021 

privind avansarea doamnei Vasilache Camelia, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional superior, în gradaţia 4 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice-Direcţia Achiziţii publice şi 

investiţii 

 

522. 16.12.2021 privind aprobarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Istrate Alexandra Bianca  

523. 16.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de realizare materiale de 

promovare şi de identitate vizuală în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari Antonescu” 

 

524. 16.12.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de proiectare pentru realizarea 

obiectivului de „Construire staţii electrice pentru reîncărcare autovehicule”- Studii de teren, SF, documentaţii avize/ acorduri 

 

 

525. 

 

17.12.2021 

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

obiectivului de investiţii „Reabilitare şi modernizare Corp C2, C6, C7, extindere şi supraetajare parţială Corp C5 şi amenajare 

incintă Secţia exterioară de psihiatrie Vadu Lat” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

526. 20.12.2021 pentru modificarea art.3 al Dispoziţiei nr. 494 din 17 noiembrie 2021 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de 

soluţionare a contestaţiilor la concursul de promovare în grad profesional imediat superior 

 

527. 20.12.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

528. 

 

20.12.2021 

privind constiuirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vânzarea bunului imobil compus din teren în suprafaţă de 

2099,00 mp având categoria de folosinţă „curţi-construcţii” pe care se află o clădire cu destinaţia de „corp administrativ” în 

suprafaţă construită de 488,00 mp, situat în extravilanul comunei Slobozia, înscris în cartea funciară nr. 30668 a U.A.T. 

Slobizia, având numărul cadastral 30668 şi 30668-C1 

 

529. 20.12.2021 privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacante de şef serviciu- Serviciul Monitorizare 

proceduri administrative, cancelarie consiliu de către doamna Bălăceanu Madina 

 

530. 20.12.2021 privind promovarea doamnei Bălăceanu Madina în funcţia publică de conducere de şef serviciu- Serviciul Monitorizare 

proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

531. 20.12.2021 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

532. 

 

20.12.2021 

privind modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 114 din 13 aprilie 2021 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului Restaurare, consolidare şi dotare „Muzeul Judeţean Teohari Antonescu”, cod: 

CALL 03-16 

 

533. 22.12.2021 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

534. 

 

22.12.2021 

privind modificarea salariului de bază pentru Gociu Alina Georgiana, îngrijitor, gradaţia 1, în cadrul Compartimentului 

Administrativ-Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

535. 

 

22.12.2021 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie deţinute de către domnul Oprea 

Iulian Dan, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul 

Compartimentului Investiţii din Direcţia Achiziţii publice şi investiţii 

 

536. 24.12.2021 privind constituirea Comisiei de recpţie la terminarea lucrărilor pentru lucrarea „Pietruire DJ412 Vărăşti-DN4”  

537. 27.12.2021 privind promovarea doamnei Măroiu Maria Monalisa în gradul profesional imediat superior  

538. 27.12.2021 privind promovarea doamnei Ilie Mihaela Larisa în gradul profesional imediat superior  



F – PG.15.04 

539. 29.12.2021 privind încetarea exercitării cu caracter temporar, prin detaşare, a funcţiei publice de conducere temporar vacante de director 

general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, de către doamna Ruse Daniela 

 

 

540. 

 

29.12.2021 

privind încetarea prevederilor Dispoziţiei nr. 210 din 15 iulie 2021 privind mutarea temporară a domnului Lupu-Şerban Marius 

Cătălin, director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, pe perioada cercetării 

administrative 

 

 

541. 

 

29.12.2021 

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 administrativ-teritorială JUDEȚUL GIURGIU, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra 

şi de a exploata infrastructura de transport aferentă serviciului 

 

 

542. 

 

30.12.2021 

privind încetarea raportului de serviciu al domnului Lupu-Şerban Marius Cătălin ca urmare a aplicării sancţiunii disciplinare 

de „destituire din funcţia publică” de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu 

 

 

543. 

 

30.12.2021 

privind încetarea delegării doamnei Panduru Claudia-Petronela, inspector de specialitate, gr.I, din cadrul Compartimentului 

Administrativ-Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi administrativ, la Direcţia Generală de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

544. 30.12.2021 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 

 

 

545. 

 

31.12.2021 

privind exercitarea cu caracter temporar a funcţiei publice de conducere vacantă de şef serviciu-Serviciul Urbanism, 

monitorizare şi amenajarea teritoriului din Direcţia Urbanism şi amenajarea teritoriului de către domnul Constantin Andrei 

Gabriel 

 

 

546. 

 

31.12.2021 

privind desemnarea evaluatorilor, a contrasemnatarilor şi a persoanei care are competenţa de aprobare a raportului de evaluare 

a performanţelor profesionale individuale ale funcţionarilor publici din cadrul aparatului de specalitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu 

 

 


