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Număr   

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

1. 03.01.2022 
pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 17 din 27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și implementare a 

proiectului ”i.R.E.M -Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, cu modificările şi completările ulterioare 
 

2. 04.01.2022 

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

de investiţii “Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu” Proiect pentru autorizarea executării lucrărilor de construire, 

documentaţii pentru obţinere avize/acorduri, Proiect tehnic şi detalii de excuţie şi prestarea de servicii de asistenţă tehnică din partea 

proiectantului pe perioada de execuţie a lucrărilor în cadrul proiectului “Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu”, cod 

SMIS 139123 

 

3. 05.01.2022 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

4. 06.01.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr.1 din 08 ianuarie 2020, modificată prin Dispoziţiile nr. 64 din 03 martie 2021şi nr. 

420 din 24 septembrie 2021 privind nominalizarea membrilor echipei de management a proiectului “Partnerships for 

Overcoming the Disasters for a safe region” (“Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronym 

POD, cod e-MS: ROBG-427 

 

5. 06.01.2022 

pentru modificarea art. 1 şi art.2 ale Dispoziţiei nr. 246 din 20.08.2021 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

depuse în vederea atribuirii contractului de lucrări “Modernizare DJ 601D Letca Veche-limită judeţ Teleorman, km 7+127-

9+187, 2,060 km”- proiectare lucrări rest de executat (PAC, PT, DE) şi execuţie 

 

6. 07.01.2022 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

7. 07.01.2022 
privind constituirea unei comisii în vederea ducerii la îndeplinire a punctului 8 din Decizia nr. 27/08.11.2021 emisă de directorul 

Camerei de Conturi Giurgiu 

 

8. 10.01.2022 privind încetarea contractului de management al domnului Guţu Alin  

9. 10.01.2022 
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Bortoş Mihaela, încadrată în funcţia publică de excuţie de 

consilier, clasa I, gradul professional superior 

 

10. 10.01.2022 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcţiei publice de execuţie deţinută de doamna Stîngă 

Denisa-Aura, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, gradaţia 4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul 

Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură şi relaţii cu publicul 

 

11. 11.01.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii “Servicii de consultanţă şi 

expertiză în vederea elaborării unei cereri de finanţare în cadrul Programului Operaţional Capacitate Administrativă –CP16” 

 

12. 12.01.2022 privind numirea domnului Neagu Nicu Raul, în funcţia de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru  

13. 12.01.2022 
privind mutarea temporară a doamnei Raţă Petronela Carmen, din cadrul Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru 

intervenţii de urgenţă în cazurile de violenţă domestică în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

14. 13.01.2022 privind numirea doamnei Bardan Daniela în funcţia de manager interimar al Bibliotecii Judeţene “I.A. Bassarabescu”Giurgiu  

15. 14.01.2022 
pentru modificarea art.3 al Dispoziţiei nr. 7 din 07 ianuarie 2022 privind constituirea unei comisii în vederea ducerii la 

îndeplinire a punctului 8 din Decizia nr. 27/08.11.2021 emisă de directorul Camerei de Conturi Giurgiu 

 

16. 14.01.2022 

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

Moldova, ce se va desfăşura în perioada 06-10 februarie 2022, având ca scop semnarea Acordului de finanţare a proiectului 

„Reconstrucţia fostei cazangerii cu schimbarea destinaţiei ei în sală sportivă în raionul Anenii Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina 

nr. 3A” 

 

17. 17.01.2022 
privind mutarea definitivă a doamnei Bratu Gina, din cadrul Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea 

activităţii instituţiilor publice de cultură în cadrul Compartimentului Gestiune şi transfer arhivă 

 

18. 17.01.2022 

privind avansarea doamnei Moise Andreea Mădălina, consilier achiziţii publice, clasa I, grad profesional principal, în gradaţia 

4 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Compartimentului Achiziţii publice – Direcţia Achiziţii publice şi 

investiţii 

 

 

19. 

 

18.01.2022 

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

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

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

 

20. 19.01.2022 
privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea a două 

posturi de medici în specialitatea anestezie şi terapie intensivă din cadrul secţiei ATI a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 
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21. 19.01.2022 
privind constituirea comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea unui 

post de medic în specialitatea chirurgie generală din cadrul secţiei Chirurgie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

 

 

22. 

 

 

20.01.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: ”Servicii de proiectare (PAC, POE, 

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

Vale-Malu Spart-DN61, km 13+685-14+184 şi 22+263-29+221, 7,450 km” în cadrul proiectului „Well connected nodes 

Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” („Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reţeaua de transport TEN-T”), 

acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

 

23. 25.01.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

24. 25.01.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de adăpostire a animalelor care 

fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a judeţului Giurgiu 

 

 

25. 

 

25.01.2022 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în grupul de lucru constituit conform Memorandumului 

privind analiza conceperii, realizării şi funcţionării Campusului şcolar profesional şi tehnic/dual în Municipiul Giurgiu, din 

data de 13.01.2022 

 

26. 25.01.2022 Dispoziţie de imputare  

 

27. 

 

26.01.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii: Servicii de proiectare-studii 

de teren, SF, documentaţii avize/acorduri, „Asigurare utilităţi şi dotări tehnico-edilitare aferetnte obiectivului de investiţii 

Complex Judeţean de sănătate Giurgiu” 

 

 

28. 

 

26.01.2022 

privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic în specialitatea pediatrie din cadrul Unităţii de Primiri Urgenţe a Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu 

 

29. 26.01.2022 
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru 

ocuparea a două posturi de medic în specialitatea pediatrie din cadrul secţiei Pediatrie a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

 

30. 

 

27.01.2022 

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

obiectivului de investiţii pentru Servicii verificare Proiect tehnic în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul 

Judeţean Teohari Antonescu” 

 

31. 28.01.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

32. 28.01.2022 
privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Stănculescu Florentina, consilier, clasa I, gradul profesional superior în 

cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate – Compartimentul Monitorizare contracte 

 

 

33. 

 

31.01.2022 

pentru modificarea Anexei nr. 1 la Dispoziţia nr. 480 din 2 noiembrie 2021 privind aprobarea Caietului de obiective şi a 

Regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului de proiecte de management pentru Biblioteca Judeţeană „I.A. 

Bassarabescu”Giurgiu 

 

 

34. 

 

31.01.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii pentru elaborarea, livrarea şi 

montarea de panou publicitar şi placă permanentă pentru identitatea vizuală a proiectului „Restaurare, consolidare şi dotare 

Muzeul Judeţean Teohari Antonescu” 

 

35. 01.02.2022 
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu 

 

36. 03.02.2022 
de modificare şi completare a Dispoziţiei nr. 31 din 28 ianuarie 2022 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

37. 03.02.2022 
privind numirea doamnei Gușe Ana în funcția de director medical interimar al unității sanitare cu paturi- Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 

38. 03.02.2022 privind aprobarea schimbării numelui pe cale administrativă a doamnei STOICA NICOLETA-EMILIA  

39. 03.02.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: „Servicii de pază şi protecţie pentru 

perioada 15.02.2022-14.05.2022” 

 

40. 03.02.2022 
privind constituirea Comisiei pentru evaluarea performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al judeţului, 

pentru anul 2021 

 

 

41. 

 

07.02.2022 

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 

 

42. 08.02.2022 privind convocarea de îndată a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  
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43. 08.02.2022 
privind desemnarea membrilor Unităţii de Implementare Proiect (UIP) pentru proiectul „A.P.I.- Administraţie Publică 

Inovativă” 

 

 

44. 

 

08.02.2022 

privind mutarea definitivă, corespunzătoare funcţiei publice de execuţie deţinută de doamna Bigan Gabriela, consilier, cls.I, 

gradul profesional superior, gradaţia 5 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă, în cadrul Serviciului Monitorizare 

proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

 

 

45. 

 

 

09.02.2022 

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

către specialişti verificatori de proiecte autorizaţi a documentaţiei tehnico-economice (documentaţiilor tehnice ăentru obţinere 

avize/acorduri, proiectului pentru autorizarea executării lucrărilor de construire (P.A.C.), proiect tehnic de execuţie (P.T.), 

detalii de execuţie (D.D.E.)) inclusiv a documentaţiilor conexe emise de proiectant pe perioada de execuţie a lucrărilor, pentru 

obiectivul de investiţii: Eficientizare energetică sediu administrativ C.J.Giurgiu”, cod SMIS 139123 

 

46. 10.02.2022 
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu 

 

47. 11.02.2022 
privind desemnarea membrilor Comisiei de recepţie a serviciilor de consultanţă şi expertiză elaborare cerere finanţare proiect 

„A.P.I- Administraţie Publică Inovativă” (CP16) 

 

 

48. 

 

11.02.2022 

privind mutarea definitivă a domnului Trifan Sergiu Florin, consilier, cls. I, grad profesional superior, gradaţia 4 

corespunzătoare tranşei de vechime în muncă din Direcţia Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judeţean şi 

administrativ- Serviciul Coordonare şi control servicii publice de interes judeţean şi administrativ la Serviciul Monitorizare 

proceduri administratice, cancelarie consiliu 

 

 

49. 

 

11.02.2022 

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

obiectivului de investiţii „Construire Ansamblu socio-cultural Radu Şerban Voievod”- studii de teren, studiu de fezabilitate, 

documentaţii avize/acorduri-actualizare documentaţie 

 

50. 14.02.2022 
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

 

51. 

 

14.02.2022 

privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi implementare a proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea 

infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, precum şi la infrastructura de fluide medicale- Spitalul Izvoru, judeţul 

Giurgiu” 

 

 

52. 

 

14.02.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Acordului cadru de: furnizare hârtie pentru 

fotocopiatoare şi xerografică A3 şi A4 (pentru imprimante, copiatoare şi multifuncţionale) pentru perioada: 01.04.2022-

31.03.2026 

 

 

53. 

 

14.02.2022 

pentru modificarea art.1 şi art.2 ale Dispoziţiei nr. 290/25 noiembrie 2020 privind constituirea comisiei de recepţie a bunurilor 

şi serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu- MACOV 

pentru DGASPC Giurgiu” 

 

54. 14.02.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Acordului –cadru pentru achiziţia de Articole de 

papetărie pentru perioada 01.04.2022-31.03.2026 

 

55. 14.02.2022 
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 

 

 

56. 

 

14.02.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziţia nr. 285 din 23 noiembrie 2020 privind constituirea Comisiei de recepţie a bunurilor şi 

serviciilor achiziţionate în cadrul proiectului „i.R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, cod My SMIS: 135244, 

Cod SIPOCA: 817 

 

57. 16.02.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii „Elaborare studiu topografic şi 

studiu geotehnic” pentru realizarea proiectului Regenerare şi mobilitate urbană-amenajare spaţiu public 

 

58. 16.02.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei DUMBRAVĂ LILIANA  

59. 16.02.2022 
privind delegarea atribuţiilor funcţiei publice de conducere vacante, de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

60. 17.02.2022 privind încetarea raportului de serviciu al domnului Guţu Alin, consilier, clasa I, grad profesional superior, cu acordul părţilor  

61. 17.02.2022 
privind avansarea doamnei Vintilă Mihaela Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior, în gradaţia 4 corespunzătoare 

tranşei de vechime în muncă, în cadrul Serviciului Buget-finanţe şi contabilitate 

 

62. 21.02.2022 
privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluţionare a contestaţiilor, precum şi a secretariatului la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Biblioteca Judeţeană „I.A.Bassarabescu” Giurgiu 
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63. 

 

21.02.2022 

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

funcţiei publice de execuţie vacante de consilier, clasa I, grad profesional debutant – Serviciul Urbanism, monitorizare şi 

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

64. 

 

22.02.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în veederea atribuirii contractului de „Furnizare echipamente şi dotări 

Ambulatoriu Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere şi dotare 

Ambulatoriu din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, cod SMIS 126122 

 

65. 22.02.2022 privind exercitarea unor atribuţii de către doamna Mihalcea Elisabeta, în calitate de vicepreşedinte  

66. 23.02.2022 
privind constituirea Comisiei de recepţie la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare şi modernozare DJ 

506A, Limită judeţ Teleorman-Toporu (DJ 503), km 14+000-20+930; 6,930 km.” 

 

 

67. 

 

23.02.2022 

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

funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Investiţii- Direcţia 

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

 

68. 25.02.2022 privind convocarea şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

69. 

 

28.02.2022 

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

funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Secretariat executiv 

ATOP, registratură şi relaţii cu publicul din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

70. 28.02.2022 
privind încadrarea domnului Danciu Ciprian în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui, pe durata 

mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

71. 

 

28.02.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de:”Serviciu de implementare a soluţiei 

informatice pentru simplificarea procedurilor administrative” în cadrul proiectului „i. R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă 

Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

72. 01.03.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

73. 

 

01.03.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru achiziţia de dotări a obiectivului 

de investiţie „Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă” în cadrul proiectului „Investiţii 

pentru o regiune sigură: Judeţul Giurgiu şi Districtul Ruse-ISR”, Cod 15.3.1.023, finanţat prin Programul INTERREG V-A 

România -Bulgaria 

 

 

74. 

 

01.03.2022 

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

funcţiei de execuţie vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului Coordonare şi control servicii 

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

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

75. 02.03.2022 
privind încetarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Bădălău Valerica, încadrată în funcţia publică de execuţie de 

referent, clasa III, gradul profesional superior 

 

76. 03.03.2022 
privind încetarea prin acordul părţilor consemnat în scris, a raportului de serviciu al doamnei Peicea Daniela, consilier, clasa I, 

grad profesional superior 

 

 

77. 

 

04.03.2022 

privind modificarea articolului 1 din Dispoziţia nr. 113 din 04 iunie 2019 privind constituirea echipei de implementare a 

proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure”(Îmbunătăţirea nodurilor 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 

 

 

78. 

 

07.03.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului de: Servicii privind elaborarea studiilor 

necesare realizării obiectivului de investiţii „Reconstrucţia Ecologică a Bălţii Comana, Judeţul Giurgiu”, etapa a doua, 

REBACO 2 – studiu geotehnic, studiu topobatimetric, studiu hidrologic şi de modelare, studiu de atenuare a undei de viitură, 

expertiză tehnică, documentaţie pentru obţinerea autorizaţiei de funcţionare în condiţii de siguranţă a digului-baraj 

 

79. 07.03.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Danciu Ciprian, consilier la Cabinetul Preşedintelui Consiliului 

Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor 

 

80. 07.03.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bălţat Iulia Irina, consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui 

Consiliului Judeţean Giurgiu, prin acordul părţilor 

 

 

81. 

 

09.03.2022 

privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Dude Ana-Maria şi reluarea activităţii în funcţia publică de 

execuţie de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 corespunzătoare tranşei de vechime în muncă în cadrul 

Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură 
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82. 10.03.2022 
privind încadrarea doamnei Bălţat Iulia Irina în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui pe durata mandatului 

preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

83. 10.03.2022 
privind încadrarea domnului Danciu Ciprian în funcţia contractuală de consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui pe durata 

mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

84. 10.03.2022 privind desemnarea purtătorului de cuvânt al Consiliului Judeţean Giurgiu  

85. 10.03.2022 
privind constatarea vacantării funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu 

 

 

86. 

 

11.03.2022 

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

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

administrativ-teritorială a Unităţii administrativ-teritorială Judeţul Giurgiu, inclusiv dreptul şi obligaţia de a administra şi de a 

exploata infrastructura de transport aferentă serviciului 

 

 

87. 

 

11.03.2022 

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

intervenţie în situaţii de urgenţă (autospeciale), în cadrul proiectului „Partnerships for Overcoming the Disasters for a seif 

region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, finanţat 

prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

 

88. 11.03.2022 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Ingeaua Stănculescu Oana Alexandra  

89. 15.03.2022 
privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu, a comisiei de 

soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

 

90. 

 

15.03.2022 

privind modificarea raportului de serviciu al domnului Paraschivescu Marius ca urmare a transferului la cerere din cadrul 

aparatului propriu al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu în cadrul aparatului de specialitate 

al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

91. 16.03.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului MAGAZIE GEORGE-ALIN  

92. 17.03.2022 
privind delegarea parţială a atribuţiilor funcţiei publice de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Giurgiu 

 

93. 18.03.2022 
privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managementului Muzeului Judeţean 

„Teohari Antonescu” Giurgiu, pentru anul 2021 

 

94. 21.03.2022 
privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 

Culturii Tradiţionale Giurgiu, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

 

95. 

 

21.03.2022 

privind constituirea Comisiei de stabilire a întinderii prejudiciului referitor la plăţi nelegale aferente cheltuielilor de capital ca 

urmare a actualizării clauzelor contractuale survenite prin OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul 

investiţiilor publice şi a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea şi completarea unor acte normative şi prorogarea unor termene 

 

 

96. 

 

21.03.2022 

privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic în specialitatea obstetrică ginecologie din cadrul secţiei Obstetrică-Ginecologie a Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

 

97. 21.03.2022 
privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a managementului Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, a 

comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

98. 21.03.2022 
privind aprobarea Regulamentului intern de acordare a voucherelor de vacanţă pentru salariaţii din cadrul apartului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

99. 

 

22.03.2022 

pentru modificarea Dispoziţiei nr.1 din 08 ianuarie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management a proiectului 

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

sigură”), acronim POD, e-MS code: ROBG-427 

 

100. 22.03.2022 
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 

 

101. 23.03.2022 
privind constituirea comisiei pentru negocierea clauzelor contractuale ale contractului de vânzare-cumpărare a acţiunilor 

Societăţii APA SERVICE S.A. 

 

102. 23.03.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Serviciu de Găzduire, administrare, 

mentenanţă, service şi actualizare a paginii web a instituiţiei” 

 

103. 24.03.2022 
privind modificarea art.4 al Dispoziţiei nr. 89 din 15 martie 2022 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a 

managementului Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu, a comisiei de soluţionare a contestaţiilor şi a secretariatului 
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104. 

 

24.03.2022 

privind modificarea art.4 al Dispoziţiei nr. 94 din 21 martie 2022 privind constituirea comisiei pentru evaluarea anuală a 

managementului Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, a comisiei de soluţionare 

a contestaţiilor şi a secretariatului 

 

105. 25.03.2022 
privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic stomatolog din cadru UPU-Cabinet medicină dentară de urgenţă 

 

106. 25.03.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare şi inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acţiuni de protocol 

în exercitarea mandatului sau funcţiei la nivelul Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

107. 

 

25.03.2022 

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

intervenţie în situaţii de urgenţă (autospeciale), în cadrul proiectului „Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe 

region” („Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”), acronim POD, cod e-MS: ROBG-427, finanţat 

prin Programul INTERREG V-A România-Bulgaria 

 

 

108. 

 

28.03.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziţiei nr. 67 din 23 februarie 2022 privind constituirea comisiei de concurs şi respectiv de 

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

profesional superior, în cadrul Compartimentului Investiţii- Direcţia Achiziţii publice şi investiţii din cadrul aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

 

109. 

 

31.03.2022 

privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru 

ocuparea a două posturi de medici în specialitatea boli infecţioase din cadrul Secţiei Boli infecţioase a Spitalului Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu 

 

 

110. 

 

31.03.2022 

privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic în specialitatea urologie din cadrul Compartimentului Urologie al Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu 

 

111. 31.03.2022 privind modificarea Contractului individual de muncă nr. 56/26 octombrie 2020 al doamnei Tocuţ Simona  

112. 01.04.2022 privind convocarea şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu  

 

113. 

 

01.04.2022 

privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu care să efectueze 

înregistrările manuale a circulaţiei rutiere într-un număr de 38 de posturide pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în domeniul 

public al judeţului Giurgiu în anul 2022 

 

 

114. 

 

04.04.2022 

privind modificarea Dispoziţiei nr. 71 din 28 februarie 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea 

atribuirii contractului de:”Serviciu de implementare a soluţiei informatice pentru simplificarea procedurilor administrative” în 

cadrul proiectului „i. R.E.M- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 

 

115. 04.04.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui minorului DOGARU SEBASTIAN-ROBERT-IULIAN  

116. 04.04.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului MINCIUNĂ TEODOR-ALEXANDRU  

117. 04.04.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei BOŢOROAGĂ NICOLETA-CRISTINA  

118. 06.04.2022 
privind numirea doamnei panduru Claudia Petronela în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 

superior 

 

119. 06.04.2022 
privind delegarea unor atribuții ale președintelui Consiliului Județean Giurgiu domnului Anculescu Silviu Cristian, 

vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

120. 

 

07.04.2022 

privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Panduru Claudia Petronela, inspector de specialitate, grad I din 

cadrul Compartimentului Administrativ-Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 

prin acordul părților 

 

 

121. 

 

07.04.2022 

privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.105 din 25 martie 2022 privind aprobarea componenţei comisiei de concurs la 

concursul organizat de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu pentru ocuparea unui post de medic stomatolog din cadru UPU-

Cabinet medicină dentară de urgenţă 

 

122. 07.04.2022 
privind modificarea și completarea art.1 din Dispoziția nr. 284 din 23 noiembrie 2020, cu modificările și completările ulterioare, 

privind desemnarea membrilor Grupului de Lucru pentru Integritate la nivelul Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

123. 

 

07.04.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr. 271 din 13 noiembrie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și 

implementare a proiectului ”Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural ”Conacul Gavril Drugănescu” prin 

reabilitare, dezvoltare, modernizare și dotare” 

 

124. 08.04.2022 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Teatrului ”Tudor Vianu” Giurgiu, pentru activitatea 

desfășurată în perioada 15.10.2021-31.12.2021 
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125. 11.04.2022 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării a managementului Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea 

Culturii Tradiționale Giurgiu, pentru activitatea desfășurată în anul 2021 

 

126. 12.04.2022 
privind desemnarea persoanei responsabile cu protecția și prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor 

date 

 

 

127. 

 

12.04.2022 

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

obiectivului de investiții ”Construire Ansamblu socio-cultural Radu Șerban Voievod”- studii de teren, studiu de fezabilitate, 

documentații și avize/acorduri 

 

128. 12.04.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei BUZATU FLORENTINA  

 

129. 

 

12.04.2022 

privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Dumitrescu Simona Luminița și reluarea activității în funcția 

publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în 

cadrul Compartimentului Dezvoltare regională din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

130. 12.04.2022 
pentru aprobarea Declarației privind asumarea agendei de integritate organizațională în coordonatele Strategiei Naționale 

Anticorupție 2021-2025 

 

131. 13.04.2022 
privind numirea doamnei Toporin Andreea Alina în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional 

superior 

 

132. 13.04.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Toporin Andreea Alina, inspector de specialitate I din cadrul 

Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică – Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului, prin acordul părților 

 

133. 15.04.2022 
privind aprobarea rezultatului final al evaluării anuale a managementului Muzeului Județean ”Teohari Antonescu”Giurgiu, 

pentru activitatea desfășurată în perioada 24.06.2021-31.12.2021 

 

134. 15.04.2022 
privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Copoiu Liliana Ionela, consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional 

superior, cun acordul părților 

 

135. 15.04.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Contractului de ”Furnizare de bunuri-pubele pentru 

colectarea deșeurilor reziduale, culoare neagră, V=120 l” 

 

136. 15.04.2022 
privind aprobarea măsurilor organizatorice în vederea desemnării consilierului de etică la nivelul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Giurgiu 

 

137. 18.04.2022 
privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, de către domnul Paraschiv Gheorghe 

 

138. 19.04.2022 
privind nominalizarea membrilor echipei de implementare- PARTENER2 a proiectului ”Varianta ocolitoare Giurgiu”, finanțat 

din fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul POIM 2014-2020 

 

 

139. 

 

19.04.2022 

privind numirea expertului cooptat, în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului ”Serviciu de implementare 

a soluției informatice pentru simplificarea procedurilor administrative în cadrul proiectului i.R.E.M.- Instituții Responsabile, 

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

 

 

140. 

 

19.04.2022 

privind aplicarea sancțiunii disciplinare de ”diminuare a drepturilor salariale cu 5% pe o perioadă de o lună” pentru domnul 

Ciobanu Cosmin Vlad șef serviciu- Serviciul Buget-finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

 

141. 

 

19.04.2022 

privind aplicarea sancțiunii disciplinare de ”mustrare scrisă” pentru domnul Jurj Claudiu George-consilier, clasa I, grad 

profesional superior în cadrul Serviciului Buget-finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

142. 20.04.2022 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Manea Adriana Despina, prin detașare, în cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

 

143. 

 

20.04.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr. 113 din data de 01 aprilie 2022 privind desemnarea persoanelor din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu care să efectueze înregistrările manuale a circulaţiei rutiere într-un număr de 38 

de posturide pe reţeaua de drumuri judeţene aflate în domeniul public al judeţului Giurgiu în anul 2022 

 

144. 20.04.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Ivan Constanța Tănțica, consilier în cadrul Compartimentului 

Cabinet Președinte 

 

 

145. 

 

20.04.2022 

privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Ivan Constanța Tănțica și reluarea activității în funcția publică 

de execuție de consilier, clasa I, grad profesional principal, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul 

Compartimentului Gestiune și transfer arhivă 

 

 

146. 

 

21.04.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: ”Serviciu de consultanță privind 

elaborarea procedurii operaționale pentru simplificarea procedurilor administrative” în cadrul proiectului i.R.E.M.- Instituții 

respionsabile, eficiență Managerială, cod My SMIS 135244, Cod SIPOCA 817 
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147. 26.04.2022 
privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al doamnei Crișu Nina Carmen, șef serviciu-Serviuciul Juridic-contencios 

și contracte 

 

 

148. 

 

26.04.2022 

privind exercitarea cu caracter temporar, prin promovare, a funcției publice de conducere temporar vacantă de șef serviciu-

Serviciul Juridic-contencios și contracte din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, de către doamna 

Pătru Daniela Ionela 

 

149. 28.04.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

 

150. 

 

28.04.2022 

privind diminuarea drepturilor salariale cu 10% ale domnului Cristra Claudiu, consilier, clasa I, grad profesional superior, 

gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Serviciului Cooronare și control servicii publice de interes 

județean din Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 

 

151. 28.04.2022 privind constituirea Comisiei de verificare și control  a aspectelor sesizate în petiția domnului Matei Corvin Marian  

152. 28.04.2022 
privind constituirea Comisiei de recpție finală pentru obiectivul de investiții ”Reparație curentă pod din beton armat  pe DJ 

401A peste râul Sabar la Mihai Vodă, km.39+150 și km.40+050” 

 

153. 28.04.2022 
privind desemnarea persoanelor responsabile cu arhivarea documentelor la nivel de compartiment din cadrul Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

154. 28.04.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei NICULESCU-FICLEANU ALINA- CRISTIANA  

 

155. 

 

28.04.2022 

privind mutarea temporară a doamnei Panduru Claudia Petronela, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 3 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, din cadrul Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură și relații 

cu publicul în cadrul Compartimentului Achiziții publice-Direcția Achiziții publice și investiții 

 

156. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Tocuț Simona, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, la Cabinet Președinte 

 

157. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Groasa Elena, consilier, gradația 3 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, 

la Cabinet Președinte 

 

158. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al domnului Dobre George, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, la Cabinet Președinte 

 

159. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al doamnei Bălțat Iulia Irina, consilier, gradația 0 corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, la Cabinet Președinte 

 

160. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al domnului Dinu Florian, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, la Cabinet Președinte 

 

161. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al domnului Șoavă Eugen, consilier, gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, la Cabinetul domnului vicepreședinte Anculescu Silviu Cristian 

 

162. 28.04.2022 
privind stabilirea salariului de bază al domnului Danciu Ciprian, consilier, gradația 0 corespunzătoare tranșei de vechime în 

muncă, la Cabinetul doamnei vicepreședinte Mihalcea Elisabeta 

 

 

163. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Dobre Anca Luisa, inspector de specialitate, grad profesional IA în cadrul 

Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cazurile de violență domestică din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

164. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Mărculescu Clara Victoria, inspector de specialitate, grad profesional IA în 

cadrul Compartimentului Protecția și plasarea animalelor aflate în pericol și neutralizarea subproduselor de origine animală din 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

 

165. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Crețeanu Steluța Carmen, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

 

166. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Danciu Viorela Viorica, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

 

167. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Gociu Alina Georgiana, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 
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168. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Gociu Nuți Liliana, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

 

169. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Guțe Elena, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- Direcția 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

 

170. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ologu Florica, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ- Direcția 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

 

171. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Călina Ilie, muncitor calificat, treaptă profesională I, în cadrul 

Compartimentului Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

172. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Agiu Petre, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

173. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Guțu Mihai, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

174. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului trandafir Liviu Iulian, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

175. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Ghiță Petruț Adrian, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

176. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Gheonu Aurel Dumitru, șofer, treaptă profesională I, în cadrul 

Compartimentului Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

177. 

 

28.04.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Bălăceanu Sorin, șofer, treaptă profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

178. 28.04.2022 
privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Brebenel Aurelia, a funcției publice de conducere specifică, vacantă, 

de secretar general al județului Giurgiu 

 

179. 28.04.2022 
privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Ionescu Iulian, a funcției publice de conducere, vacantă, de director 

executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu 

 

 

180. 

 

29.04.2022 

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

funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional debutant-Serviciul Urbanism, monitorizare și 

amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

181. 

 

02.05.2022 

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

tehnico-economice faza de studiu de fezabilitate aferente obiectivului de investiții ”Centrul Integrat de Management al 

Mobilității Județene” având ca beneficiar Județul Giurgiu 

 

182. 02.05.2022 
privind constituirea Comisiei administrative pentru stabilirea persoanelor responsabile de producerea prejudiciului estimat la 

punctul II.1 din decizia nr.20/2020 a directorului Camerei de Conturi Giurgiu 

 

 

183. 

 

02.05.2022 

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

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

regiune sigură”), acronym POD, cod e-MS: ROBG-427, modificată prin Dispozițiile nr.4 din 06 ianuarie 2022, nr.420 din 24 

septemnbrie 2021 și nr.64 din 03 martie 2021 ale președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

184. 03.05.2022 
privind suspendarea de drept a raportului de serviciu al domnului Tunaru Remus Mugurel, consilier, grad profesional superior 

în cadrul Compartimentului Investiții din Direcția Achiziții publice și investiții 

 

185. 03.05.2022 privind numirea domnului Dop Virgil în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior  

186. 03.05.2022 
privind desemnarea doamnei Dude Ana Maria, consilier de etică la nivelul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu, pe o perioadă de 3 ani 
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187. 

 

05.05.2022 

privind aprobarea constituirii comisiei de verificare a stării terenurilor aflate în proprietatea și administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu cu numerele cadastrale 79, 80, 81 75 – comuna Băneasa, 238, 172 – comuna Prundu, 564- comuna Băneasa 

și CF nr.30119/UAT Slobozia 

 

188. 05.05.2022 
privind constituirea comisie de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului: ”Servicii de pază și protecție pentru 

perioada 15.05.2022-14.07.2022” 

 

189. 06.05.2022 
privind încadrarea domnului Nedelea Daniel în funcția contractuală de consilier la Cabinetul Președintelui pe durata mandatului 

președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

190. 

 

06.05.2022 

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

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

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

 

 

191. 

 

06.05.2022 

privind modificarea art.1 din Dispoziția nr.36 din 08 februarie 2019 privind componența echipei de implementare a proiectului 

”Investments for a safe region: Giurgiu County and Ruse District” (”Investiții pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul 

Ruse”)- Acronim:ISR cod e-MS code RO-BG-135, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

192. 

 

06.05.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.740 din 09 noiembrie 2017 privind componența echipei de implementare a 

proiectului” Modernizare drumul județean DJ503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-limită județ 

Teleorman”, cod SMIS: 117661, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

193. 

 

06.05.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr. 85 din 16 aprilie 2019  privind nominalizarea membrilor din partea română în echipa 

de implementare a proiectului ”Well connected nodes Giurgiu-Byala to TEN-T transport network” ROBG-440 ”Modernizare 

DJ601 Bolintin Vale-Malu Spart-DN 61, km 13+685-14+184 și 22+263-29+221, 7,450 km”, finanțat prin Programul 

INTERREG V-A România-Bulgaria, cu modificările și completările ulterioare 

 

194. 06.05.2022 
pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.17 din 27 ianuarie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare și 

implementare a proiectului ”i.R.E.M -Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

195. 

 

06.05.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.113 din 04 iunie 2019 privind nominalizarea membrilor din partea română în echipa 

de implementare a proiectului ”Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure” ROBG-442 

(Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T), acronim B-TeN, cod e-

MS:ROBG-442, cu modificările și completările ulterioare 

 

 

196. 

 

06.05.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.185 din 14 septembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de pregătire și 

implementare a proiectului ”Reabilitare traseu rutier compus din drumurile județene DJ 412 A, DJ 412 C și DJ 601”, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

 

197. 

 

06.05.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.271 din 13 noiembrie 2020 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi 

implementare a proiectului “Valorificarea turistică durabilă a Centrului Pastoral-Cultural “Conacul Gavril Drugănescu” prin 

reabilitare, dezvoltare, modernizare şi dotare”, cu modificările și completările ulterioare 

 

198. 06.05.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.257 din 09 noiembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de management 

a proiectului “Restaurare, consolidare şi dotare, Muzeul Judeţean Teohari Antonescu” 

 

 

199. 

 

06.05.2022 

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

documentației tehnico-economice faza de proiectare SF/DALI, a obiectivului de investiție ”Valorificarea turistică durabilă a 

monumentelor istorice: Crucea lui Mihai Viteazul și ansamblul comemorativ (Capelă și Crucea lui Șerban Cantacuzino)” 

 

200. 09.05.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

 

201. 

 

09.05.2022 

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

funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare 

contracte-Serviciul Buget-finanțe și contabilitate din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

202. 

 

09.05.2022 

pentru modificarea și completarea art.1 al Dispoziției nr.186 din 27.08.2019 privind constituirea comisiei de receție a 

produselor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului”Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara 

Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-limită județ Teleorman”, cod SMIS 117661 

 

 

203. 

 

09.05.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.408 din 16 septembrie 2021 privind desemnarea membrilor Comisiei de monitorizare 

și a Secretariatului tehnic în vederea coordonării și îndrumăruu metodologice a implementării și dezvoltării sistemului de 

control intern managerial în cadrul Consiliului Județean Giurgiu 

 

204. 12.05.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.142 din 20 aprilie 2022 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Manea 

Adriana Despina, prin detașare, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

205. 16.05.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  
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206. 16.05.2022 privind numirea doamnei Bardan Daniela în funcția de manager interimar al Bibliotecii Județene „I.A.Bassarabescu”Giurgiu  

 

207. 

 

18.05.2022 

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

obiectivului de investiții „Construire corp clădire Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru”-studii de teren (topografic, geotehnic), 

Studiu de fezabilitate, documentații avize/acorduri 

 

208. 18.05.2022 
privind constituirea Comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice care se realizează în cadrul contractelor derulate 

de Consiliul Județean Giurgiu 

 

 

209. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Ivan 

Constanța Tănțica, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului 

Județean Giurgiu 

 

 

210. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Ion 

Floricica Cleopatra, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului 

Județean Giurgiu 

 

 

211. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază domnului Lazăr 

Mihai Eugen, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului Județean 

Giurgiu 

 

 

212. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Chiriac 

Maria, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului Județean 

Giurgiu 

 

 

213. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Ghencea 

Daniela Mihaela, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului 

Județean Giurgiu 

 

 

214. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Rață 

Petronela Carmen, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului 

Județean Giurgiu 

 

 

215. 

 

18.05.2022 

privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Chițu 

Maria Arabela, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului 

Județean Giurgiu 

 

216. 18.05.2022 
privind acordarea unui spor pentru condiții periculoase sau vătămătoare de muncă de 10% din salariul de bază doamnei Bratu 

Gina, consilier în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă din aparatul de specialitate al Consiului Județean Giurgiu 

 

 

217. 

 

25.05.2022 

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

obiectivului de investiții „Reabilitare, modernizare și extindere, inclusiv dotare Dispensarul TBC Mogoșești, Spitalul Județean 

de Urgență Giurgiu” 

 

 

218. 

 

25.05.2022 

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

contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, grad profesional I din cadrul Compartimentului Monitorizare servicii 

de utilitate publică-Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

219. 26.05.2022 
privind constituirea comisiei de examinare și a comisiei de soluționare a contestațiilor la examenul de promovare a personalului 

contractual, în grad imediat superior 

 

220. 26.05.2022 
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Bigan Gabriela, consilier juridic, clasaI, grad 

profesional superior, gradația 5 în cadrul Serviciului Monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu 

 

221. 26.05.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei COCOLOȘ IRINA-BEATRICE  

222. 26.05.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Lucrări de conformare din punct de 

vedere al securității la incendiu-Spitalul Județean de Urgență Giurgiu- servicii de proiectare 

 

223. 30.05.2022 
privind încadrarea doamnei Răducu Carmen Aura în funcția contractuală de consilier la Cabinetul Președintelui pe durata 

mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

224. 31.05.2022 
privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Dumitrescu Simona Luminița, consilier, clasa I, gradul profesional superior, 

prin acordul părților consemnat în scris 

 

225. 31.05.2022 privind radierea de drept a sancțiunii disciplinare a domnului Ciobanu Cosmin Vlad  

226. 02.06.2022 
privind modificarea art. 2 al Dispoziției nr.180 din 29 aprilie 2022 privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de 

soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, 
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grad profesional debutant-Serviciul Urbanism, monitorizare și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Giurgiu 

227. 02.06.2022 
privind aprobarea participării reprezentanților Consiliului Județului Giurgiu la deplasarea în raionul Anenii Noi din Republica 

Moldova, ce se va desfășura în perioada 23-27 iunie 2022 

 

228. 03.06.2022 
privind constituirea comisiei pentru recepția și predarea pubelelor achiziționate din Fondul IID, către UAT-urile din zona 4 de 

colectare 

 

229. 06.06.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

 

230. 

 

06.06.2022 

privind delegarea atribuțiilor președintelui Consiliului Județean Giurgiu în legătură cu activitatea Grupului de Lucru Comun al 

Reprezentanților Agriculturii din Juderțul Giurgiu, România și Regiunea Ruse, Bulgaria (GLAC Giurgiu-Ruse) domnului 

Anculescu Silviu-Cristian, vicepreședinte al Consiului Județean Giurgiu 

 

231. 07.06.2022 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional 

 

232. 07.06.2022 
privind stabilirea perioadei în care se desemnează reprezentanții funcționarilor publici în comisia paritară din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

233. 

 

07.06.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii Acordului cadru de: furnizare hârtie pentru 

fotocopiatoare și xerografică A3 și A4 (pentru imprimante, copiatoare și multifuncționale) pentru perioada 01.06.2022-

31.05.2024 

 

234. 08.06.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.178 din 16 iunie 2021 privind constituirea Comisiei de disciplină din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, cu modificările ulterioare 

 

 

235. 

 

08.06.2022 

privind mutarea definitivă a domnului Necula Răzvan, consilier, lasa I, grad profesional superior, gradația 4 corespunzătoare 

tranșei de vechime în muncă din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului-Compartimentul Programe și proiecte europene 

în Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ-Compartimentul Securitate și sănătate 

în muncă, situații de urgență 

 

236. 08.06.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.70 din 28 februarie 2022 privind încadrarea domnului Danciu Ciprian în funcţia 

contractuală de consilier la Cabinetul Preşedintelui, pe durata mandatului preşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

237. 08.06.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.83 din 10 martie 2022 privind încadrarea domnului Danciu Ciprian în funcţia 

contractuală de consilier la Cabinetul Vicepreşedintelui pe durata mandatului vicepreşedintelui Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

238. 08.06.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.162 din 28 aprilie 2022 privind stabilirea salariului de bază al domnului Danciu 

Ciprian, consilier, gradația 0 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă, la Cabinetul doamnei vicepreședinte Mihalcea 

Elisabeta 

 

239. 09.06.2022 
privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu” Giurgiu 

 

240. 14.06.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea acordului cadrul de Servicii de adăpostire a animalelor care fac 

obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativă-teritorială a județului Giurgiu 

 

241. 15.06.2022 

privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare pentru 

ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef serviciu-Serviciul urbanism, monitorizare și amenajarea teritoriului din 

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

 

242. 15.06.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării funcției de 

șef Laborator analize medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

243. 15.06.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării funcției de 

șef Secția Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

244. 15.06.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de examinare pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării funcției de 

șef Secția Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

245. 15.06.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de examinare pentru proba de interviu în vederea ocupării funcției de șef Secția 

Chirurgie Generală din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

246. 15.06.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de examinare pentru proba de interviu în vederea ocupării funcției de șef Secția 

Ortopedie și Traumatologie din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

247. 15.06.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de examinare pentru proba de interviu în vederea ocupării funcției de șef Laborator 

analize medicale din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

248. 16.06.2022 
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dardari Yahia, prin detașare în cadrul aparatului de specialitate al 

primarului-Sectorul 4 al Municipiului București 
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249. 20.06.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

250. 20.06.2022 

privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Crăciun Crenguța Florentina încadrată pe perioadă determinată în funcția 

publică de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în 

cadrul Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, prin acordul părților 

 

251. 20.06.2022 
privind numirea doamnei Crăciun Crenguța Florentina în funcția publică de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad 

profesional superior 

 

252. 21.06.2022 
privind promovarea doamnei Găină Cristina Monica, inspector de specialitate în gradul profesional IA, în cadrul 

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

 

253. 22.06.2022 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Toporin Andreea Alina, prin transfer la cerere în cadrul Direcției Generale 

Regionale a Finanțelor Publice Ploiești – Administrația Finanțelor Publice Giurgiu 

 

254. 23.06.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Servicii organizare schimb de 

experiență” în cadrul proiectului „A.P.I.- Administrație Publică Inovativă”, Cod My SMIS: 154992, Cod SIPOCA:1202 

 

255. 23.06.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.218 din 25 mai 2022 privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de 

soluționare a contestațiilor la concursul pentru ocuparea postului contractual de execuție vacant de inspector de specialitate, 

grad profesional I 

 

256. 23.06.2022 

privind încetarea raportului de serviciu al doamnei Jipa Anda Monica ca urmare a aplicării sancțiunii disciplinare de „destituire 

din funcția publică”- de execuție de consilier, clasa I, grad profesional superior în cadrul Compartimentului Monitorizare 

servicii de utilitate publică-Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

257. 24.06.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

258. 24.06.2022 
privind exercitarea cu caracter temporar a funcției publice de conducere specifice vacante de arhitect șef din cadrul aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu de către domnul Constantin Andrei Gabriel 

 

259. 24.06.2022 

privind modificarea art.1 al Dispoziției nr.244 din data de 15 iunie 2022 privind aprobarea componenței comisiei de examinare 

pentru proba scrisă, clinică sau practică în vederea ocupării funcției de șef Secția Ortopedie și Traumatologie din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

260. 27.06.2022 

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

funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Programe și 

proiecte europene din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

261. 30.06.2022 
privind încadrarea doamnei Jipa Anda Monica în funcția contractuală de execuție de inspector de specialitate, gradul profesional 

I în cadrul  Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică- Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

262. 30.06.2022 

privind aprobarea componenței comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea pneumologie din cadrul Dispensarului TBC al Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu 

 

263. 30.06.2022 privind constituirea Comisiei paritare din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu  

264. 04.07.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.231 din 07 iunie 2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad profesional 

 

265. 05.07.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului Chiriță Petrică  

266. 06.07.2022 

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

obiectivului de investiții „Bloc de locuințe de serviciu- 48 unități locative, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”-studii de teren, 

SF, documentații avize/acorduri, avize/acorduri 

 

267. 11.07.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

268. 11.07.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de:„Servicii pentru elaborarea, livrarea și 

montarea plăcilor permanente privind obiectivul de investiții Reabilitarea DJ412A: Adunații Copăceni-Dărăști Vlașca-Novaci-

Popești-Mihăilești din cadrul proiectului Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua 

infrastructurii TEN-T” 

 

269. 11.07.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului:Servicii de asigurare a verificării tehnice 

de calitate a proiectului tehnic și detaliilor de execuție aferente obiectivului de investiții Modernizare DJ601 Bolintin Vale-

Malu Spart-DN61, km 13+685-14+184 și 22+263-29+221, 7,450 km 

 



F – PG.15.04 

270. 12.07.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.262 din data de 30 iunie 2022 privind aprobarea componenței comisiei de concurs la 

concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea 

pneumologie din cadrul Dispensarului TBC al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 

 

271. 12.07.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de adăpostire a animalelor care 

fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Giurgiu 

 

272. 13.07.2022 privind constituirea Comisiei de selecționare a documentelor din arhiva Consiliului Județean Giurgiu  

273. 13.07.2022 
privind diminuarea drepturilor salariale cu 10% ale doamnei Bratu Gina, consilier, clasa I, grad profesional superior, gradația 

5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă 

 

274. 13.07.2022   

275. 15.07.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

276. 15.07.2022 privind numirea doamnei Stegaru Patricia Evelin în funcția de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru  

277. 15.07.2022 

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

aistență organizare proceduri achiziții”în cadrul proiectului „Reabilitarea/modernizarea /extinderea infrastructurii electrice, de 

ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale -Spital Izvoru, județul Giurgiu”, Cod 

MySMIS:155203 

 

278. 18.07.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.241 din 15 iunie 2022 privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de 

soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare pentru ocuparea funcției publice de conducere vacante de șef 

serviciu-Serviciul urbanism, monitorizare și amenajarea teritoriului din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

279. 18.07.2022 privind promovarea doamnei Stângă Denisa-Aura în funcția publică de consilier, clasa I, gradația 4, grad profesional principal  

280. 18.07.2022 
privind promovarea doamnei Rață Petronela Carmen în funcția publică de consilier, clasa I, gradația 5, grad profesional 

principal 

 

281. 18.07.2022 

privind încetarea suspendării raportului de serviciu al doamnei Velicu Georgeta Alina și reluarea activității în funcția publică 

de execuție de consilier, clasa I, grad profesional debutant, gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă în cadrul 

Compartimentului Achiziții publice din Direcția Achiziții publice și investiții 

 

282. 19.07.2022 

privind constituirea Comisiei de recepție pentru ”Echipamente (Autospecială 20t pentru transport apă dotată cu 

pompă)”achiziționate de Consiliul Județean Giurgiu pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență Vlașca Giurgiu, în cadrul 

proiectului ”Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, acronim POD, cod e-MS: ROBG-427 

 

283. 25.07.2022 
privind promovarea dlui Constantin Andrei Gabriel în funcția publică de conducere de șef serviciu-Serviciul urbanism, 

monitorizare și amenajarea teritoriului din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului 

 

284. 25.07.2022 

privind constituirea Comisiei de evaluare a ofertei în vederea atribuirii contractului:”Serviciu de asistență tehnică pentru 

revizuirea documentațiilor de atribuire pentru delegarea serviciilor prin concesiune a gestiunii activității de colectare și 

transport în zonele 1 și 3 din județul Giurgiu” 

 

285. 26.07.2022 

pentru modificarea art.1și art.2 al Dispoziției nr.22 din 20 ianuarie 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

în vederea atribuirii contractului de: ”Servicii de proiectare (PAC, POE, PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi 

execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 Bolintin Vale-Malu Spart-DN61, km 13+685-14+184 şi 

22+263-29+221, 7,450 km” în cadrul proiectului „Well connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” 

(„Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reţeaua de transport TEN-T”), acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440 

 

286. 26.07.2022 
privind stabilirea salariului de bază al domnului Paraschiv Gheorghe, director general al Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

287. 01.08.2022 

pentru modificarea art.1și art.2 al Dispoziției nr.22 din 20 ianuarie 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

în vederea atribuirii contractului de: ”Servicii de proiectare (PAC, POE, PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi 

execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 Bolintin Vale-Malu Spart-DN61, km 13+685-14+184 şi 

22+263-29+221, 7,450 km” în cadrul proiectului „Well connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” 

(„Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reţeaua de transport TEN-T”), acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440, cu 

modificările ulterioare 

 

288. 01.08.2022 

pentru modificarea Dispoziției nr.327 din 07 august 2018 privind constituirea echipei de accesare, implementare și 

modernizare a proiectului ”Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de 

Urgență Giurgiu, cod SMIS 126122, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 



F – PG.15.04 

289. 01.08.2022 
privind numirea dnei Gușe Ana în funcția de director medical interimar al unității sanitare cu paturi –Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

 

290. 01.08.2022 

privind constituirea comisiei de concurs și comisiei de soluționare a contestațiilor pentru concursul de promovare pentru 

ocuparea funcției publice de conducere vacantă de director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu 

 

291. 02.08.2022 
pentru nominalizarea membrilor din echipa de implementare a proiectului ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU 

ADMINISTRATIV CJ GIURGIU”, C5-B2.1.a-634, finanțat în cadrul Programului național de redresare și reziliență   

 

292. 02.08.2022 

privind modificarea art.1 și art.2 al Dispoziției nr.266 din 06 iulie 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

depuse în vederea atribuirii contractului de servicii de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiții „Bloc de locuințe 

de serviciu- 48 unități locative, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”-studii de teren, SF, documentații avize/acorduri, 

avize/acorduri 

 

293. 03.08.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.185 din 14 septembrie 2020 privind nominalizarea membrilor  echipei de pregărire 

și implementare a proiectului ”Reabilitare traseu rutier compus din drumurile județene DJ 412A, DJ 412C și DJ601”, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

294. 04.08.2022 

pentru modificarea Dispoziției nr.121 din 08 iulie 2020 privind constituirea comisie de recepție a echipamentelor și bunurilor 

specifice intervențiilor în situații de urgență, inclusiv a dotărilor aferente obiectivului de investiție ”Bază tehnico-materială 

pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”, achiziționate prin proiectul” Investments for a safe region: Giurgiu 

County and Ruse District ”(Investiții pentru o zonă sigură:Județul Giurgiu și Districtul Ruse”)-ISR, finanțat prin Programul 

INTERREG V-A ROMANIA – BULGARIA 2014-2020   

 

295. 05.08.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.260 din 27 iunie 2022 privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de 

soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Programe și proiecte europene din Direcția Urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

296. 08.08.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

297. 08.08.2022 

pentru modificarea art.1 și art.2 al Dispoziției nr.22 din 20 ianuarie 2022 privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor 

în vederea atribuirii contractului de: ”Servicii de proiectare (PAC, POE, PT, DE, asistenţă tehnică din partea proiectantului) şi 

execuţie lucrări la obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601 Bolintin Vale-Malu Spart-DN61, km 13+685-14+184 şi 

22+263-29+221, 7,450 km” în cadrul proiectului „Well connected nodes Giurgiu-Borovo to TEN-T transport network” 

(„Noduri bine conectate Giurgiu-Borovo la reţeaua de transport TEN-T”), acronim: W-TEN, cod e-MS: ROBG-440, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

298. 08.08.2022 
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Dardari Yahia, prin transfer la cerere în cadrul Direcției Generale de 

Urbanism și Amenajarea Teritoriului din aparatul de specialitate al Primarului-Sectorul 4 al Municipiului București 

 

299. 09.08.2022 
privind încetarea exercitării cu caracter temporar a funcției publice de conducere specifice temporar vacante de arhitect-șef 

din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu de către domnul Constantin Andrei Gabriel 

 

300. 09.08.2022 

pentru modificarea art.2 al Dispoziției nr.260 din 27 iunie 2022 privind constituirea comisiei de concurs și respectiv de 

soluționare a contestațiilor la concursul de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier, clasa I, 

grad profesional superior, în cadrul Compartimentului Programe și proiecte europene din Direcția Urbanism și amenajarea 

teritoriului din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

301. 10.08.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei MUȘAT IRINA-MARIANA  

302. 10.08.2022 
privind modificarea raportului de serviciu al domnului Vișanu Iulian ca urmare a detașării în vederea exercitării cu caracter 

temporar, a funcției publice specifice de conducere vacantă de Arhitect –șef al județului Giurgiu 

 

303. 10.08.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a tarifelor de călătorie propuse pentru a fi aplicate pe traseul judeețan cod 020, 

Giurgiu-Ghimpați-Mihăilești 

 

304. 16.08.2022 

privind revocarea Dispoziției nr.302 din 10 august 2022 de modificare a raportului de serviciu al domnului Vișanu Iulian ca 

urmare a detașării în vederea exercitării cu caracter temporar, a funcției publice specifice de conducere vacantă de Arhitect –

șef al județului Giurgiu 

 

305. 16.08.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui minorei BORCAN NATHALIA NICOLETA  

306. 16.08.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii „Servicii de consultanță și 

expertiză IT, în cadrul proiectului A.P.I-Administrație Publică Inovaivă”, Cod My SMIS: 154992, Cod SIPOCA:1202 

 



F – PG.15.04 

307. 16.08.2022 
privind constituirea comisiei de concurs, comisiei de soluționare a contestațiilor, precum și a secretariatului la concursul de 

proiecte de management organizat pentru Biblioteca Județeană „I.A.Bassarabescu” Giurgiu 

 

308. 16.08.2022 

pentru modificarea art.1 și art.2 din Dispoziția nr.436 din 03 decembrie 2018 privind constituirea Comisiei de recepție a 

bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T 

infrastructure ROBG-442” ”(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 

 

309. 17.08.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

310. 17.08.2022 privind aprobarea componenței Comisiei tehnico-economice pentru analizarea și avizarea documentațiilor tehnico-economice  

311. 17.08.2022 

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

Reabilitare podeț pe DJ 504, km 19+521 în Putineiu”- expertiză tehnică, studii de teren, documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenții (DALI), documentații avize/acorduri” 

 

312. 18.08.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Execuția lucrărilor aferente 

obiectivului „Varianta ocolitoare Giurgiu” 

 

313. 18.08.2022 
privind modificarea elementului D.„Locul de muncă” al contractului individual de muncă nr.56/26 octombrie 2020 al 

doamnei Tocuț Simona 

 

314. 19.08.2022 

privind avansarea doamnei Constantin Andreea, consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul 

Compartimentului Achiziții publice-Direcția Achiziții publice și investiții, în gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime 

în muncă 

 

315. 19.08.2022 
privind avansarea domnului Lazăr Mihai Eugen, consilier, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul Compartimentului 

Gestiune și transfer arhivă, în gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

316. 19.08.2022 
privind avansarea domnului Dobre Vladimir Eugen, consilier juridic, clasa I, gradul profesional superior, în cadrul 

Serviciului Juridic-contencios și contracte, în gradația 5 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

317. 19.08.2022 
privind desemnarea membrilor echipei de implementare a Acordului de Parteneriat pentru Dezvoltare Locală în cadrul 

proiectului „Dezvoltarea educației și transparenței în județul Giurgiu”Cod SIPOCA/SMIS2014+:1022/151468 

 

318. 22.08.2022 
privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de doamna Crăciun 

Crenguța Florentina din Compartimentul Monitorizare contracte în cadrul Serviciului Buget-finanțe și contabilitate 

 

319. 23.08.2022 
privind încetarea raportului de serviciu al domnului Delea Radu Adrian, consilier achiziții publice, clasa I, gradul profesional 

superior, prin acordul părților consemnat în scris 

 

320. 23.08.2022 

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

Nadina Elisabeta din Serviciul Coordonare și control servicii publice de interes județean-Direcția Patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ în cadrul Compartimentului Investiții din Direcția Achiziții publice și 

investiții 

 

321. 23.08.2022 

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

Paraschivescu Traian din Compartimentul Gestiunea patrimoniului-Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ în cadrul Compartimentului Investiții din Direcția Achiziții publice și investiții 

 

322. 23.08.2022 

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

Eugen din Compartimentul Gestiune și transfer arhivă în cadrul Compartimentului Achiziții publice din Direcția Achiziții 

publice și investiții 

 

323. 23.08.2022 
privind constituirea Comisiei de recepție a documentațiilor tehnico-economice care se realizează în cadrul contractelor 

derulate de Consiliul Județean Giurgiu 

 

324. 24.08.2022 
privind numirea de experți cooptați în comisia de evaluare numită în vederea atribuirii contractului „Execuția lucrărilor 

aferente obiectivului Varianta ocolotoare Giurgiu” 

 

325. 24.08.2022 
privind mutarea temporară a doamnei    Stănilă Dana Elena din Compartimentului Relații publice și mass-media în cadrul 

Compartimentului Achiziții publice din Direcția Achiziții publice și investiții 

 

326. 24.08.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.113 din 04 iunie 2019 privind nominalizarea membrilor din partea română în 

echipa de implementare a proiectului ”Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-T infrastructure” ROBG-

442 (Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T), acronim B-TeN, 

cod e-MS:ROBG-442, cu modificările și completările ulterioare 

 



F – PG.15.04 

327. 25.08.2022 

privind constituirea Comisiei de recepâie a bunurilor și serviciilor achiziționae în cadrul proiectului: 

„Reabilitarea/modernizarea/extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de 

fluide medicale-Sptal Izvoru, Județul Giurgiu”, Cod MySMIS 155203 

 

328. 26.08.2022 

privind desemnarea membrilor titulari ai Comisiei de verificare formală și analiză a solicitărilor de acordare a sprijinelor 

financiare pentru persoane fizice sau alte entități în scopul derulării activităților specifice acestora, precum și  a membrilor 

supleanți 

 

329. 26.08.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului Servicii de proiectare pentru 

„Reabilitare traseu rutier compus din drumurile județene DJ 412A, DJ 412C și DJ 601” 

 

330. 29.08.2022 
privind modificarea elementului D.„Locul de muncă” al contractului individual de muncă nr.70/19 octombrie 2021 al 

doamnei Groasa Elena 

 

331. 29.08.2022 
privind delegarea parțială a atribuțiilor funcției publice specifice de conducere vacante de arhitect-șef -Direcția Urbanism și 

amenajarea teritoriului 

 

332. 30.08.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

333. 02.09.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului FILIȘANU MIHAIL  

334. 02.09.2022 
privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al doamnei Chițu Maria-Arabela, consilier, clasa I, grad 

profesional pricipal, gradația 2 în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă 

 

335. 02.09.2022 

privind desemnarea persoanelor care se vor deplasa pentru a participa la schimbul de experiență ce se va desfășura în 

Republica Polonă-Varșovia, în perioada 26-30 septembrie 2022, în cadrul proiectului „i.R.E.M.-Instituții Responsabile, 

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

 

336. 07.09.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Servicii de informare și publicitate” 

în cadrul proiectului „A.P.I.-Administrație Publică Inovativă”, Cod My SMIS:154992, Cod SIPOCA:1202 

 

337. 09.09.2022 
privind modificarea elementului D. „Locul de muncă”al contractului individual de muncă nr.56/20 octombrie 2020 al 

doamnei Tocuț Simona 

 

338. 13.09.2022 privind numirea doamnei Bardan Daniela în funcția de manager interimar al Bibliotecii Județene „I.A.Bassarabescu”Giurgiu  

339. 13.09.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

340. 13.09.2022 

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

obiectivului de investiții „Eficientizare energetică Sediu administrativ C.J. Giurgiu”-DALI, documentații avize/acorduri-

actualizare documentație 

 

341. 14.09.2022 
privind avansarea doamnei Chiriac Maria, consilier, clasa I, gradul profesional asistent, în cadrul Compartimentului Gestiune 

și transfer arhivă, în gradația 2 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

342. 14.09.2022 

privind avansarea doamnei Eftimiu Miruna Elena, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului 

Programe și proiecte europene din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului, în gradația 5 corespunzătoare tranșei de 

vechime în muncă 

 

343. 14.09.2022 

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

obiectivului de investiții „ Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Centrul de Abilitare și Reabilitare pentru 

Persoane Adulte cu Dizabilități Tântava, inclusiv dotare”- studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), documentații avize / acorduri, verificare tehnică proiect 

 

344. 14.09.2022 

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

obiectivului de investiții „ Îmbunătățirea eficienței energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice Mironești”- studii de teren, 

expertiză tehnică, audit energetic, DALI, documentații avize / acorduri 

 

345. 14.09.2022 

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

obiectivului de investiții „ Îmbunătățirea eficienței energetice la Centrul de Asistență Socială Hotarele”- studii de teren, 

expertiză tehnică, audit energetic, DALI, verificare tehnică proiect, documentații avize / acorduri 

 

346. 14.09.2022 

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

obiectivului de investiții „Reabilitare și eficientizare energetică pentru Centrala Termică (S+P+E), imobil situat în municipiul 

Giurgiu, șos.Alexandriei, nr.7-9 ”- expertiză tehnică, studii de teren (dacă va fi cazul),  audit energetic, DALI, documentații 

avize / acorduri 
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347. 14.09.2022 

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

eficienței energetice la Căminul pentru Persoane Vârstnice - CPV Oncești”-studii de teren, expertiză tehnică, audit energetic, 

DALI, verificare tehnică proiect,  documentații avize / acorduri 

 

348. 14.09.2022 privind numirea doamnei Stegaru Patricia Evelin, în funcția de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru  

349. 14.09.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Bălțat Iulia Irina, consilier în cadrul Compartimentului Cabinet 

Președinte, prin acordul părților 

 

350. 14.09.2022 

privind constituirea comisiei de recepție pentru lucrarea „ Lucrări de reparații la acoperișul terasei aferente Serviciului Buget - 

finanțe și contabilitate și Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură 

din cadrul Consiliului Județean Giurgiu” 

 

351. 15.09.2022 

privind modificarea art.1 și art.2 din Dispoziția nr.335 dun 02 septembrie 2022 privind desemnarea persoanelor care se vor 

deplasa pentru a participa la schimbul de experiență ce se va desfășura în Republica Polonă-Varșovia, în perioada 26-30 

septembrie 2022, în cadrul proiectului „i.R.E.M.-Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS 135244, Cod 

SIPOCA 817 

 

352. 19.09.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui minorei CĂLIN RAISA-GEORGIANA  

353. 19.09.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui doamnei BADEA ALINA  

354. 19.09.2022 

privind aprobarea componenței comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea Diabet zaharat, nitriție și boli metabolice din cadrul Spitalului Județean 

de Urgență Giurgiu 

 

355. 19.09.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Servicii de elaborare a documentației 

Plan urbanistic zonal-teren adiacent zonei orașului Giurgiu, lângă stația Cama, la limita cu municipiul Giurgiu, conform 

extrasului de carte funciară nr. 31887 destinat construirii Centrului pentru adăpostirea și tratarea animalelor maltratate și a celor 

fără stăpân” 

 

356. 19.09.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului „Proiectarea documentației Plan urbanistic 

zonal Malu terenuri extravilane situate în UAT Malu, domeniul public, categoria de folosință neproductiv, conform extraselor 

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

și ecologice, educaționale, sezoniere pentru elevi și tineri în Comuna Malu, județul Giurgiu” 

 

357. 21.09.2022 
pentru modificarea Dispoxiției nr.216 din 28 septembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de implementare a 

proiectului „Centru de zi pentru personae vârstnice Băneasa”, modificată prin Dispoziția nr.76/09 martie 2021 

 

358. 21.09.2022 
pentru modificarea și completarea Dispoziției 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 

 

359. 21.09.2022 

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

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

intern managerial în cadrul Consiliului Județean Giurgiu, cu modificările și completările ulterioare 

 

360. 22.09.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de Servicii de adăpostire a animalelor care 

fac obiectul ordinului de plasare în adăpost, de pe aria administrativ-teritorială a județului Giurgiu  

 

361. 22.09.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de: „Servicii de instruire” în cadrul 

proiectului „A.P.I.- Administrație Publică Inovativă”, Cod my SMIS:154992, Cod SIPOCA:1202 

 

362. 26.09.2022 

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

realizarea obiectivului de investiții: Centrul integrat de hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale”, imobil situate în satul 

Varlaam, comuna Adunații Copăceni, județul Giurgiu, studii de teren, topographic, geotehnic, studiu fezabilitate, documentații 

avize/acorduri  

 

363. 28.09.2022 

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

în situații de urgență, Aparate protecție respiratorie, termoviziune integrată în mască, în cadrul proiectului „parteneriate pentru 

prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură”, acronim POD 

 

364. 29.09.2022 
privind numirea domnului Paraschiv Gheorghe în funcția publică de conducere vacantă de director general al Direcției Generale 

de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 

 

365. 03.10.2022 

privind desemnarea persoanelor care se vor deplasa pentru a participa la schimbul de experiență ce se va desfășura în Republica 

Elenă-Atena, în perioada 17-21 octombrie 2022, în cadrul proiectului „i.R.E.M-Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, 

Cod My SMIS135244, Cod SIPOCA 817 
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366. 03.10.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „Furnizare echipamente și dotări 

Ambulatoriu Spitalul Județean de Urgență Giurgiu”, în cadrul proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare 

Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122 

 

367. 04.10.2022 
privind modificarea raportului de serviciu al doamnei Manea Adriana Despina, prin detașare, în cadrul Direcției Generale de 

Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 
 

368. 04.10.2022 

pentru modificarea art.1 din Dispoziția nr.740 din 09 noiembrie 2017 privind componența echipei de implementare a proiectului 

„Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-Toporu-limită județ Teleorman”, Cod 

SMIS:117661, cu modificările și completările ulterioare 

 

369. 05.10.2022 

privind aprobarea componenței comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic specialist în specialitatea Anestezie și Terapie Intensivă din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Giurgiu 

 

370. 05.10.2022 

privind numirea doamnei Velicu Georgeta Alina, consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Direcției 

Achiziții publice și investiții-Compartimentul Achiziții publice în funcția publică definitivă de consilier achiziții publice, clasa 

I, gradul profesional asistent, gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

371. 06.10.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor depuse pentru vânzarea dreptului de proprietate în cotă indiviză de 1/3 din 

terenul în suprafață de 2.275,00 mp având categoria de folosință „altele”, situat în comuna Slobozia, înscris în cartea funciară 

nr. 30677 a comunei Slobozia, identificat cu numărul cadastral 13/1/2, aflat în domeniul privat al județului Giurgiu 

 

372. 06.10.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic în specialitatea ORL din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 
 

373. 06.10.2022 
privind aprobarea componenței comisiei de concurs la concursul organizat de Spitalul Județean de Urgență Giurgiu pentru 

ocuparea unui post de medic în specialitatea medicină generală din cadrul UPU a Spitalului Județean de Urgență Giurgiu 
 

374. 10.10.2022 
privind constituirea comisiei centrale și a comisiilor de inventariere a elementelor de natura activelor, datoriilor și capitalurilor 

propria pe anul 2022 
 

375. 10.10.2022 
privind încadrarea doamnei Ion Mihaela Leontina în funcția contractuală de consilier la Cabinetul Președintelui pe durata 

mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu    
 

376. 12.10.2022 
privind constituirea comisiei de concurs și a comisiei de soluționare a contestațiilor la concursul de promovare în grad 

profesional 
 

377. 13.10.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al domnului Nedelea Daniel, consilier în cadrul Compartimentului Cabinet 

președinte, prin acordul părților   
 

378. 14.10.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

379. 14.10.2022 

pentru modificarea Dispoziției nr.285 din 23 noiembrie 2020 privind constituirea Comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor 

achiziționate în cadrul proiectului „i.R.E.M-Instituții Responsabile, Eficiență Managerială”, Cod My SMIS:135244, Cod 

SIPOCA: 817, cu modificările și completările ulterioare 

 

380. 14.10.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.367 din 04 octombrie 2022 privind modificarea raportului de serviciu al doamnei 

Manea Adriana Despina, prin detașare, în cadrul Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu 
 

381. 14.10.2022 
pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.43 din 08 februarie 2022 privind desemnarea membrilor UIP pentru proiectul „A.P.I.- 

Administraţie Publică Inovativă” 
 

382. 17.10.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de:Furnizare și distribuția de lapte UHT 

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

din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Giurgiu, în perioada 09.01.2023-16.06.2023, pentru loturile 

1, 2,  3, 4, 5, 6, 7 

 

383. 17.10.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „furnizarea și distribuția de lapte UHT 

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

elevii din învățământul primar și gimnazial de stat și particular din județul Giurgiu, în perioada 01.11.2022-22.12.2022 

 

384. 17.10.2022 privind radierea de drept a sancțiunii disciplinare a domnului Jurj Claudiu George  

385. 18.10.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului pentru achiziția Serviciului de proiectare 

pentru obiectivul de investiții „Regenerare și mobilitate urbană -Amenajare spațiu public”- faza Studiu de fezabilitate  
 

386. 20.10.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului:„Furnizare de echipamente pentru sistem 

integrat al traficului” necesare pentru implementarea proiectului „Improved nodes Giurgiu-Byala for better connection to TEN-
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T infrastructure” („Îmbunătățirea nodurilor Giurgiu-Byala pentru o conectare mai bună la rețeaua infrastructurii TEN-T”), cod 

e-MS ROBG442, finanțat în cadrul Programului Interreg V-A România-Bulgaria 2014-2020 

387. 24.10.2022 
pentru modificarea Dispoziției nr.396 din 16 octombrie 2018 privind completarea și actualizarea organizării și exercitării 

controlului financiar preventiv propriu, cu modificările și completările ulterioare 
 

388. 24.10.2022 
privind constituirea Comisiei de recepție a soluției informatice pentru simplificarea procedurilor administrative în cadrul 

proiectului „i.R.E.M.- Instituţii Responsabile, Eficienţă Managerială”, Cod MySMIS:135244, Cod SIPOCA:817 
 

389. 24.10.2022 

privind mutarea temporară a doamnei Panduru Claudia Petronela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 3, din 

cadrul Compartimentului secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul în cadrul Compartimentului Achiziții 

publice - Direcția Achiziții publice și investiții 

 

390. 25.10.2022 
privind avansarea doamnei Panduru Claudia Petronela, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului 

Achiziții publice din Direcția Achiziții publice și investiții, în gradația 4 corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 
 

391. 26.10.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

392. 27.10.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a prenumelui doamnei MĂRILĂ DIDA  

393. 27.10.2022 
privind încadrarea domnului Iacob Marius Nicușor în funcția contractuală de consilier la Cabinetul Președintelui pe durata 

mandatului președintelui Consiliului Județean Giurgiu 
 

394. 28.10.2022 
privind delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere specifică de secretar general al județului Giurgiu, vacantă, doamnei 

Brebenel Aurelia, consilier, clasa I, grad superior în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 
 

395. 28.10.2022 
privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 507 Giurgiu-

Oinacu-Braniștea-Gostinu, km 3+424-19+050, 15,626 km” 
 

396. 31.10.2022 

pentru modificare și completarea Dispoziției nr.51 din 14 februarie 2022 privind desemnarea membrilor echipei de accesare şi 

implementare a proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare şi tratare a aerului, 

precum şi la infrastructura de fluide medicale- Spitalul Izvoru, judeţul Giurgiu” 

 

397. 31.10.2022 

privind mutarea definitivă cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de dna Dorobanțu 

Daniela din Compartimentul Protecția și plasarea animalelor aflate în pericol și neutralizarea subproduselor de origine animală 

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

 

398. 01.11.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

399. 01.11.2022 
privind încetarea contractului individual de muncă al doamnei Răducu Carmen Aura, consilier în cadrul Compoartimentului 

Cabinet Președinte, prin acordul părților 
 

400. 01.11.2022 privind recuperarea sumei de 5.000,00 lei aferentă unui sprijin financiar acordat necuvenit  

401. 02.11.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

402. 02.11.2022 
privind delegarea atribuțiilor funcției publice de conducere vacantă de director executiv al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Giurgiu, domnului Ionescu Iulian, consilier, clasa I, gradul profesional superior 
 

403. 07.11.2022 

privind aprobarea participării reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu la deplasarea în raionul Anenii Noi din Republica 

Moldova, ce se va desfășura în perioada 17-21 noiembrie 2022, având ca scop desfășurarea unui schimb de opinii și analizei 

stadiului implementării proiectului „Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă, inclusiv dotare, 

în raionul Anenii Noi, str.Tighina nr.3A 

 

404. 07.11.2022 
pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.16 din 19 ianuarie 2021 privind desemnarea membrilor echipei de 

management a proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu”-mobMED Giurgiu 
 

405. 08.11.2022 privind promovarea doamnei Ivan Constanța Tănțica în funcția publică de consilier, clasa I, gradația 5, grad profesional superior  

406. 08.11.2022 
privind constituirea Comisiei de recepție a echipamentelor și dotărilor achiziționate în cadrul proiectului „Reabilitare, 

modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu”, cod SMIS 126122 
 

407. 10.11.2022 
privind constituirea Comisiei de recepție la terminarea lucrărilor pentru obiectivul de investiții „Modernizare drumul județean 

DJ503A, Halta CFR Oncești-Radu Vodă-Izvoarele-Chiriacu-Răsuceni-Limită județ Teleorman” 
 

408. 16.11.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

409. 16.11.2022 

pentru modificarea și completarea Dispoziției nr.16 din 19 ianuarie 2021 privind desemnarea membrilor echipei de 

management a proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu”-mobMED Giurgiu, cu modificările și 

completările ulterioare 
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410. 17.11.2022 

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

întocmirea documentației de atribuire pentru delegarea gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor Frătești, județul Giurgiu” 

 

411. 17.11.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.327 din 07 august 2018 privind constituirea echipei de accesare, implementare și 

monitorizare a proiectului „Reabilitare, modernizare, extindere și dotare Ambulatoriu din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Giurgiu”, cod SMIS 126122, finanțat prin Programul Operațional Regional 2014-2020 

 

412. 17.11.2022 

pentru modificarea art.1 al Dispoziției nr.185 din 14 septembrie 2020 privind nominalizarea membrilor echipei de pregătire și 

implementare a proiectului „Reabilitare traseu rutier compus din drumurile județene DJ 412A, DJ 412C și DJ 601”, cu 

modificările și completările ulterioare 

 

413. 18.11.2022 

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

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

de iarnă, inclusiv combaterea lunecușului în perioada 18.11.2022 -15.03.2023, cu posibilitatea prelungirii după caz, în funcție 

de condițiile meteo 

 

414. 21.11.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare o ofertelor în vederea atribuirii contractului de servicii Servicii de elaborare Proiect 

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

cadrul proiectului „Reabilitarea/ Modernizarea/ Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și 

la infrastructura de fluide medicale-Spital Izvoru, județul Giurgiu” 

 

415. 22.11.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare o ofertelor în vederea atribuirii contractelor de: Prevenirea și combaterea înzăpezirii 

pe drumurile județene – întreținerea curentă pe timp de iarnă a drumurilor județene  din județul Giurgiu în perioada 15.11.2022-

15.03.2023-lot 1, lot 2 și lot 3 

 

416. 22.11.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de : ”Furnizare materiale cu caracter 

preventiv pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul județului Giurgiu 

conform Protocolului de colaborare nr.162 din 02.06.2022”- Camere audio-video pentru autospecialele de poliție 

 

417. 23.11.2022 

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

”Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman - km 3+263-9+473; km 10+753-20+200, 

15,657 km” expertiză tehnică, studii de teren, studiu de trafic, DALI, documentații avize/aorduri, verificare tehnică proiect-

actualizare” 

 

418. 23.11.2022 privind aprobarea schimbării pe cale administrativă a numelui domnului GHIȚĂ GHEORGHE-ȘTEFAN  

419. 25.11.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

420. 25.11.2022 
privind nominalizarea echipei de implementare a proiectului ”Îmbunatățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul 

Giurgiu” finanțat din fonduri europene nerambursabile alocate în cadrul  POIM 2014-2020 
 

421. 28.11.2022 privind punerea în aplicare a Hotărârii Guvernului nr.96 din 19 ianuarie 2022  

422. 29.11.2022 
pentru completarea art.1 al Dispoziției nr.291 din 02 august 2022 privind nominalizarea membrilor din echipa de implementare 

a proiectului ”Eficientizare energetică sediu administrativ C.J Giurgiu” 
 

423. 06.12.2022 

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

funcției publice de execuție vacante de consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimenntului Programe și 

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

Giurgiu 

 

424. 06.12.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

425. 06.12.2022 
privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ” A.P.I- Administrație 

Publică Inovativă”, Cod SMIS:154992, Cod SIPOCA:1202 
 

426. 09.12.2022 

privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractului de „servicii de consultanță în achiziții 

publice pentru obiectivul de investiții ”EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J.GIURGIU” 

necesare atribuirii contractului de proiectare și execuție lucrări și a contractului de servicii de supervizare /dirigenție de șantier 

 

427. 09.12.2022 
privind constituirea comisiei de recepție a bunurilor și serviciilor achiziționate în cadrul proiectului ”EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J.GIURGIU”, C5 B2.1.a – 634 
 

428. 12.12.2022 
privind constituirea Comisiei pentru analiza solicitărilor unităților de cult din județul Giurgiu aparținând cultelor religioase 

recunoscute din România, de acordare a sprijinelor financiare de la bugetul județului Giurgiu 
 

429. 13.12.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  
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430. 13.12.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de: Prevenire și combaterea înzăpezirii pe 

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

431. 13.12.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor în vederea atribuirii contractelor de: Servicii de informare și publicitate în 

cadrul proiectului Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu -MOBMED 
 

432. 14.12.2022 
privind constituirea comisiei de evaluare a ofertelor privind procedura de atribuire a  Acordului cadru de : furnizare cartușe 

toner și cilindri (pentru imprimante, copiatoare și multifuncționale pentru Consiliul Județean Giurgiu 
 

433. 15.12.2022 privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

434. 15.12.2022 

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

Nadina Elisabeta, din cadrul Compartimentului investiții- Direcția Achiziții publice și investiții în cadrul Compartimentului 

Gestiunea patrimoniului – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 

 

435. 15.12.2022 

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

Petronela Carmen, din cadrul Compartimentului Coordonarea echipei mobile pentru intervenții de urgență în cazurile de 

violență domestică în cadrul Compartimentului Gestiune și transfer arhivă 

 

436. 15.12.2022 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținute de domnul Stancu 

Eusebiu Florian, din Compartimentul Protecția și plasarea animalelor aflate în pericol și neutralizarea subproduselor de origine 

animală- Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ la Serviciul Coordonare și control 

servicii publice de interes județean din aceeași direcție 

 

437. 15.12.2022 

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

Răzvan, din Compartimentul Securitate și sănătate în muncă, situații de urgență în cadrul Serviciului coordonare servicii publice 

de interes județean și administrativ, structuri din Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ 

 

438. 15.12.2022 
privind modificarea elementului D „ Locul de muncă” al contractului individual de muncă nr.32/8 august 2017 al domnului 

Frîncu Liviu Marius  
 

439. 15.12.2022 
privind modificarea elementului D „ Locul de muncă” al contractului individual de muncă nr.18/25 ianuarie 2008 al domnului 

Marinică Florentin Daniel  
 

440. 15.12.2022 privind suspendarea raportului de serviciu al doamnei Chițu Maria Arabela  

441. 19.12.2022 

privind constatarea suspendării de drept a raportului de serviciu al domnului Cristea Claudiu, consilier, clasa I, grad profesional 

superior, gradația 5 în cadrul Serviciului Coordonare și control servicii publice de interes județean din Direcția Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 

 

442. 19.12.2022 

privind avansarea doamnei Mihăilă Ioana Claudia, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Compartimentului 

resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, în gradația 4 corespunzătoare tranșei de 

vechime în muncă  

 

443. 19.12.2022 

privind avansarea doamnei Florescu Elena Roxana, consilier, clasa I, grad profesional asistent, în cadrul Serviciului Urbanism, 

monitorizare și amenajarea teritoriului din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului, în gradația 2 corespunzătoare tranșei 

de vechime în muncă  

 

444. 19.12.2022 

privind avansarea doamnei Ghelmez Nicoleta Andreea, consilier, clasa I, grad profesional superior, în cadrul Serviciului 

Urbanism, monitorizare și amenajarea teritoriului din Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului, în gradația 4 

corespunzătoare tranșei de vechime în muncă 

 

445. 21.12.2022 
privind exercitarea cu caracter temporar de către doamna Brebenel Aurelia, a funcției publice de conducere specifică, vacantă, 

de secretar general al județului Giurgiu 
 

446. 21.12.2022 
privind exercitarea cu caracter temporar de către domnul Ionescu Iulian, a funcției publice de conducere  vacantă, de director 

executiv al Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu 
 

447. 28.12.2022 

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

pe drumurile județene – întreținerea curentă de timp de iarnă a drumurilor județene din județul Giurgiu în perioada Ianuarie 

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

 

448. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Tudor Florea, inspector de specialitate, grad profesional I, în cadrul 

Compartimentului Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 
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449. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Frîncu Liviu Marius, inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul 

Compartimentului Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

450. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Marinică Florentin Daniel, referent, treapta profesională IA, în cadrul 

Compartimentului Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

451. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Crețeanu Steluța Carmen, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ 

– Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

452. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Danciu Viorela Viorica, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ – 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

453. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Gociu Alina Georgiana, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ – 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

454. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Gociu Nuți Liliana, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ – 

Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului 

Județean Giurgiu 

 

455. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Guțe Elena, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ – Direcția 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

456. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Ologu Florica, îngrijitor, în cadrul Compartimentului Administrativ – Direcția 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

457. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Călina Ilie, muncitor calificat, treapta profesională I, în cadrul 

Compartimentului Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

458. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Agiu Petre, șofer, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

459. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Guțu Mihai, șofer, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

460. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Trandafir Liviu Iulian, șofer, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

461. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Ghiță Petruț Adrian, șofer, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

462. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Gheonu Aurel Dumitru, șofer, treapta profesională I, în cadrul 

Compartimentului Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din 

aparatul de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

463. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Bălăceanu Sorin, șofer, treapta profesională I, în cadrul Compartimentului 

Administrativ – Direcția Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate 

al Consiliului Județean Giurgiu 

 

464. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al domnului Agiu Cristinel Ionuț, inspector de specialitate, grad profesional II, în cadrul 

Compartimentului Protecția și plasarea animalelor aflate în pericol și neutralizarea subproduselor de origine animală -  Direcția 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes judetean și administrativ din aparatul de specialitate al Consiliului Județean 

Giurgiu 

 

465. 28.12.2022 

privind stabilirea salariului de bază al doamnei Jipa Anda Monica, inspector de specialitate, grad profesional I, în cadrul 

Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate publică -  Direcția Urbanism și amenajarea teritoriului din aparatul de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 
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466. 29.12.2022 privind convocarea de îndată a ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu  

467. 29.12.2022 privind numirea doamnei Stegaru Patricia Evelin, în funcția de manager interimar al Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru  

468.  29.12.2022 

privind mutarea definitivă, cu repartizarea postului corespunzător funcției publice de execuție deținută de doamna Stănilă Dana 

Elena, din Compartimentul Relații publice și mass-media în cadrul Compartimentului Achiziții publice-Direcția Achiziții 

publice și investiții 

 

469. 29.12.2022 

privind mutarea temporară a doamnei Panduru Claudia Petronela, consilier, clasa I, gradul profesional superior, gradația 4, din 

cadrul Compartimentului Secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul în cadrul Compartimentului Achiziții 

publice-Direcția Achiziții publice și investiții 

 

   


