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Număr 

 

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

1.   

08.01.2021 

 

privind exprimarea acordului pentru realizarea investiției ,,CREAREA INFRASTRUCTURII PENTRU DEPOZITARE ȘI 

MANIPULARE MĂRFURI ÎN ZONA LIBERĂ GIURGIU”, beneficiar  SERBEL IMPORT EXPORT S.R.L. 

 

2.   

08.01.2021 

 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2020 

 

3.   

08.01.2021 

 

privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU" şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

 

4.  28.01.2021 privind aprobarea numărului reprezentanților în Adunarea Generală a Asociaților a Societății JUDSERV 2020 S.R.L., durata 

mandatului și  stabilirea atribuțiilor acestora 

Amendament  

5.  28.01.2021 privind aprobarea contractului de mandat al administratorului Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L Amendament  

6.  28.01.2021 pentru modificarea art.1 din Hotărârea nr.136 din 3 decembrie 2020 privind validarea componenţei nominale a Autorităţii 

Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia 

 

7.  28.01.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului de Poliție al județului Giurgiu – Serviciul Rutier a unor echipamente 

achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și 

județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T” 

 

8.  28.01.2021 privind desemnarea reprezentanților consiliului judeţean în comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Giurgiu, pentru anul 2020 

 

9.  28.01.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în 

cadrul proiectului ” Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP” 

 

10.  28.01.2021 privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Giurgiu în anul 2021  

11.  28.01.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu  
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12.  28.01.2021 privind acordarea unor sprijine financiare  

13.  28.01.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului și 

din administrarea Ministerului Educației și Cercetării, pentru Clubul Sportiv Școlar Giurgiu în domeniul public al Judeţului 

Giurgiu a imobilului INTERNAT al Colegiului Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” (fost Grup Școlar), situat în municipiul 

Giurgiu, str. Uzinei, nr.30 B 

 

Amendament  

14.  28.01.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului şi 

administrarea Ministerului Afacerilor Interne - Instituţia Prefectului Judeţul Giurgiu în domeniul public al judeţului Giurgiu, a 

imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Constantin Dobrogeanu Gherea nr.5, judeţul Giurgiu 

 

Amendament 

15.  08.02.2021 privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2020  

16.  08.02.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru 

echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, proiect pe anul 2021 

și estimări 2022-2024 

 

17.  08.02.2021 privind achiziția de servicii juridice de asistență și reprezentare  

18.  08.02.2021 privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic în cadrul structurii Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu 

 

19.  08.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu 

 

20.  08.02.2021 privind aprobarea încetării folosinței gratuite și restituirea bunurilor ce au făcut obiectul Hotărârii nr.83 din 17 august 2020  

21.  25.02.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu cu RNP ROMSILVA – Administrația Parcului 

Natural Comana R.A. în vederea realizării  conceptului proiectului „Reconstrucția ecologică a Bălții Comana, județul Giurgiu, 

etapa a doua  –  REBACO 2” 

 

22.  25.02.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Judetean Giurgiu, cu Parohia „Sfânta Treime-Popeşti” în vederea 

realizării proiectului ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Biserica Sfânta Treime din satul 

Popeşti, Protoieria Mihăileşti” 
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23.  25.02.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu în 

vederea realizării proiectului ,,Construire Sediu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu” 

 

24.  25.02.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu în 

vederea realizării proiectului “Construire Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu” 

 

25.  25.02.2021 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul 

Giurgiu în vederea realizării proiectului ”Construire Cămin de Asistență Socială Persoane Vârstnice Găiseni” 

 

26.  25.02.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Muncipiului  Giurgiu, de trecere din domeniul 

public al municipiului în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric ,,Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, 

situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.18B, județul Giurgiu 

 

27.  25.02.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului şi 

administrarea Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje Băneasa în domeniul public al judeţului 

Giurgiu, a unui imobil situat în comuna Băneasa, Județul Giurgiu 

 

28.  25.02.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere 

din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric ,,Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului 

aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni, județul Giurgiu 

 

29.  25.02.2021 privind acordarea unor sprijine financiare  

30.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu  

31.  25.02.2021 privind aprobarea Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în zona 1 din județul Giurgiu 

 

32.  25.02.2021 privind aprobarea  Documentației de Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu 

 

33.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ansaloni” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 
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34.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Albastră” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

35.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Noastră” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

36.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Verde” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

37.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Dunării” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

38.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Soarele” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgi 

 

39.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Andrei” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

40.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

41.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Elena” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

42.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Gabriela” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

43.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Teodora” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

44.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Constantin” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 
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45.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Daniela” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

46.  25.02.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Sf. Ioan” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

 

47.  25.02.2021 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu 

să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din luna martie 2021 

 

48.  25.02.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu  

49.  25.02.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu 

 

50.  25.02.2021 privind stabilirea numărului de posturi din cadrul cabinetului președintelui Consiliului Județean Giurgiu şi cabinetele 

vicepreşedinţilor Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

51.  25.02.2021 privind abrogarea Hotărârii nr.56 din 29 februarie 2016 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului 

bunurilor care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu 

 

52.  25.02.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate 

Giurgiu 

 

53.  25.02.2021 privind delegarea reprezentantului asiguraților din județul Giurgiu în Adunarea reprezentanților din cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate 

 

54.  25.02.2021 privind desemnarea reprezentanților Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L.  

55.  25.02.2021 privind aprobarea organigramei, statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Societăţii JUDSERV 

2020 S.R.L. 
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56.  25.02.2021 privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene „I.A Bassarabescu” Giurgiu  

57.  25.02.2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun 

imobil situat în Municipiul Giurgiu 

 

58.  25.02.2021 privind aprobarea parteneriatului între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu  și  Societatea Națională de Cruce Roșie 

din România - Filiala Giurgiu în vederea realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la nivelul județului Giurgiu” – 

mobMED Giurgiu 

 

59.  03.03.2021 

 

privind aprobarea componenţei nominale a Comisiei de evaluare a persoanelor adulte cu handicap, organ de specialitate al 

Consiliului Judeţean Giurgiu 

 

60.  16.03.2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția 

boli infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgență Giurgiu, în faza Proiect tehnic și detalii de 

execuție 

 

61.  16.03.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții “Bază tehnico-materială pentru creşterea 

vitezei de răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Proiect tehnic de execuție 

 

62.  16.03.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere 

din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric ”Ansamblul comemorativ” și a terenului 

aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, strada Șoseaua București – Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu 

 

63.  16.03.2021 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere 

din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui bun imobil situat în sat Crucea de Piatră, Șoseaua București 

– Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu 

 

64.  16.03.2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu în suprafaţa de 55,67 mp Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic 

din România, Filiala Giurgiu, aparţinând domeniului privat al judeţului Giurgiu 

 

65.  16.03.2021 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al 

Municipiului Giurgiu în vederea realizării Proiectului ,,Campus Școlar Profesional și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu” 

 

66.  29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.69 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.69 
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67.  29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități - CPVI – Ap.71, prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.71 

 

68.  29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Casa Comber prin 

reorganizarea Locuinței Protejate Casa Comber 

 

69.  29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Phare prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Phare 

 

70.  29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Grădinari, prin reorganizarea 

Centrului de Îngrijire și Asistență Grădinari 

 

71.  29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.22 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.22 

 

72.  29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.21 prin reorganizarea 

Locuinței Protejate Ap.21 

 

73.  29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Valea Bujorului, prin reorganizarea 

Centrului de Îngrijire și Asistență Valea Bujorului 

 

74.  29.03.2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 401 B 

–zona Comuna Herăşti- Limită Judeţ Călăraşi,  DJ 401-zona Hotarele (pod râu Argeş –sat Herăşti –graniţă comuna Valea 

Dragului) 

 

75.  29.03.2021 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a spațiului în suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu, 

str. București, nr.10, etaj III 

 

76.  29.03.2021 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean prin Legea bugetului 

de stat pe anul 2021 pentru echilibrarea bugetelor locale și estimările pe anii 2022-2024 

 

77.  29.03.2021 privind acordarea unui sprijin financiar  
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78.  07.04.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Popescu Alexandru-George și vacantarea 

locului de consilier județean ocupat de acesta 

 

79.  07.04.2021 privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier județean al domnului Enache Ionuț-Cristian și vacantarea locului 

de consilier județean ocupat de acesta 

 

80.  07.04.2021 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în funcția de secretar executiv al Comisiei Judeţene în 

domeniul Egalităţii de Șanse între femei şi bărbaţi (COJES) 

 

81.  07.04.2021 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2020-2021, precum și a numărului și cuantumului acestora 

 

82.  07.04.2021 privind aprobarea tarifelor pentru închirierea și executarea lucrărilor specifice activității Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

 

83.  07.04.2021 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru contractarea unui credit intern în valoare de până la 18.500.000 lei  

84.  20.04.2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun 

imobil situat în Municipiul Giurgiu 

 

85.  20.04.2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a 

monumentului istoric „Mausoleul Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, 

nr.18B, județul Giurgiu 

 

86.  20.04.2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a 

monumentului istoric „Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna 

Călugăreni, județul Giurgiu 

 

87.  20.04.2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a 

monumentului istoric „Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de Piatră, 

Șoseaua București-Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu 

 

88.  20.04.2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil 

situat în sat Crucea de Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu 
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89.  20.04.2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 

și estimării pe anii 2022-2024 

 

90.  20.04.2021 privind aprobarea contractării unei finanţări rambursabile interne în valoare de 18.500.000 lei  

91.  20.04.2021 privind acordarea unor sprijine financiare  

92.  20.04.2021 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.163 din 29 decembrie 2020, privind stabilirea taxelor 

care vor fi percepute de Consiliul Județean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate  acestuia pentru anul fiscal 2021 

 

93.  20.04.2021 privind aprobarea modificării organigramei și a statului de funcții ale Societății JUDSERV 2020 S.R.L.  

94.  20.04.2021 privind aprobarea asigurării sustenabilităţii activităţilor proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile - o punte pentru 

dezvoltarea comunităților locale”, cod PN4052,  în cadrul Apelului 4 „Dezvoltare locală”, organizat în cadrul Programului 

Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și Norvegiene 2014-2021 

 

95.  20.04.2021 privind delegarea reprezentantului asiguraților din județul Giurgiu în Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate 

 

96.  20.04.2021 privind emiterea Notificării de reziliere a Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management 

Integrat al Deșeurilor Frătești nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013 

 

97.  20.04.2021 privind acordarea unor sprijine financiare  

98.  28.04.2021 privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu de venituri și cheltuieli 
al Județului Giurgiu pe trimestrul I 2021 

 

99.  28.04.2021 privind completarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Giurgiu  
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Observații  

100.  28.04.2021 privind desemnarea consilierilor județeni membri titulari și supleanți în Comisia de licitație pentru închirierea spațiului în 

suprafață de 62,12 mp din imobilul situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.10, etaj III 

 

101.  06.05.2021 privind constatarea rezilierii Contractului de delegare a gestiunii serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al 

Deșeurilor Frătești nr.267/1971 din 15 noiembrie 2013 

 

102.  06.05.2021 privind aprobarea modalității de gestiune a serviciului de operare a Centrului de Management Integrat al Deșeurilor Frătești și 

încredințarea prin atribuire directă a Contractului de delegare de gestiune 

 

103.  06.05.2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare  

104.  25.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu  

105.  25.05.2021 privind aprobarea Statutului județului Giurgiu  

106.  25.05.2021 privind aprobarea Planului de Analiză şi Acoperire a Riscurilor al judeţului Giurgiu pe anul 2021  

107.  25.05.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a unor 

echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC Giurgiu- MACOV” 

 

108.  25.05.2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța 

rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”(Investing in 

Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), cod  

proiect ROBG-418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, 

beneficiar final al proiectului 

 

109.  25.05.2021 privind aprobarea numărului şi cuantumului stimulentelor financiare care se acordă cadrelor didactice din instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu 

 

110.  25.05.2021 privind premierea elevilor de nivel liceal din județul Giurgiu care au obținut media de absolvire 10 (zece) în anul școlar 2019-

2020 

 



F – PG.15.02 

 

Număr 

 

 

Dată 

 

Conținutul pe scurt 

 

Observații  

111.  25.05.2021 privind acordarea sumei de 18.978 lei Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”  

112.  25.05.2021 privind acordarea unor sprijine financiare  

113.  25.05.2021 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2021  

114.  25.05.2021 privind constituirea Comisiei Tehnice de amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia 

 

115.  25.05.2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 08 februarie 2021 privind aprobarea 

Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar 

de stat din județul Giurgiu 

 

116.  25.05.2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.124 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea realizării proiectului „Extindere SMIDS, în județul Giurgiu” 

 

117.  25.05.2021 privind acordarea mandatului special reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  Documentațiilor de Atribuire a gestiunii 

activității de colectare și transport a deșeurilor municipale în Zona 1 și Zona 3 din județul Giurgiu 

 

118.  25.05.2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice de consultanță, asistenţă şi reprezentare  

119.  25.05.2021 privind aprobarea Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Giurgiu  

120.  25.05.2021 privind mandatarea reprezentantului Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu 

să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din luna mai 2021 

 

121.  25.05.2021 privind aprobarea cooperării între Județul Giurgiu, România, prin Consiliul Județean Giurgiu şi Regiunea Ruse, Republica 

Bulgaria, prin guvernatorul regional 
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Modificat conform Hotărârii nr.104/25.05.2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu 

 

Nr. de 

ordine 

Data adoptării Data intrării în 

vigoare 

Titlul hotărârii consiliului județean Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului Evenimente ulterioare 

adoptării 

0 1 2 3 4 5 

122.  28.06.2021  privind modificarea pozițiilor nr.179-180 din Anexa nr.10 la 

Statutul județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 

Președinte, Dumitru Beianu  

123. 28.06.2021  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

124.  28.06.2021  privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare și funcționare ale Teatrului „Tudor 

Vianu” Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

125.  28.06.2021  privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

126.  28.06.2021  privind modificarea statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de 

Evidenţă a Persoanelor Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

127.  28.06.2021  privind  aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii 

JUDSERV 2020 S.R.L. 

Președinte, Dumitru Beianu  

128.  28.06.2021  privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al 

Municipiului Giurgiu, în scopul reabilitării, modernizării și dotării 

imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada Independenței FN, 

pentru destinația de ,,depozit arhivă” 

Președinte, Dumitru Beianu  

129.  28.06.2021  privind asocierea Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Malu, prin Consiliul Local al Comunei Malu 

în vederea realizării proiectului ,,Structuri sustenabile şi ecologice, 

educaţionale, sezoniere pentru elevi şi tineri în comuna Malu, 

judeţul Giurgiu” 

Președinte, Dumitru Beianu  

130.  28.06.2021  privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin consiliul 

Județean Giurgiu, cu Mănăstirea Comana, județul Giurgiu în 

vederea realizării proiectului „Construire Ansamblul socio-cultural 

Radu Şerban Voievod” 

Președinte, Dumitru Beianu  

131.  28.06.2021  privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin consiliul 

Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul 

Giurgiu în vederea realizării proiectului ,,Valorificarea turistică 

durabilă a monumentului istoric Schitul Strâmbu-Găiseni” 

Președinte, Dumitru Beianu  

132.  28.06.2021  privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism „Ion Mincu” 

Președinte, Dumitru Beianu  

133.  28.06.2021  privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente 

achiziționate în cadrul proiectului ”Restaurare, consolidare și dotare 

– Muzeul Județean Teohari Antonescu” cod CALL03-16, finanțat 

prin Granturile SEE 2014-2021 în cadrul Programului RO-

CULTURA 

Președinte, Dumitru Beianu  

134.  28.06.2021  privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de 

urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri  achiziționate în cadrul 

proiectului ”Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 

19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP” 

Președinte, Dumitru Beianu  
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135.  28.06.2021  privind aprobarea dării în folosinţă gratuită Inspectoratului de 

Poliţie Judeţean Giurgiu a unui echipament achiziţionat în cadrul 

proiectului „Investiţii pentru siguranţa rutieră şi îmbunătăţirea 

conectivității între municipalitatea Ruse şi judeţul Giurgiu la 

reţeaua de transport TEN-T” 

Președinte, Dumitru Beianu  

136.  28.06.2021  privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 2019 

privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată 

prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020 

Președinte, Dumitru Beianu  

137.  28.06.2021  privind  actualizarea Monografiei economico-militară a  judeţului 

Giurgiu, Ediţia 2021 

Președinte, Dumitru Beianu  

138.  28.06.2021  privind acordarea unor sprijine financiare Președinte, Dumitru Beianu  

139.  28.06.2021  privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile interne în 

valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei 

Președinte, Dumitru Beianu  

140.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizață și 

revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de 

investiţii „Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 

0+000 -5+000, 5,000 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

141.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizață și 

revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și revizuit 

și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul 

de investiţii „Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 

– 55+050; 5,050 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

142.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizață și 

revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de 

investiţii  „Modernizare DJ 404, Limită Județ Dâmbovița – 

Drăgănescu – Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

143.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizață și 

revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați, a 

Devizului general actualizat și revizuit și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii 

„Modernizare DJ412 D Bucșani (DN61)- Malu Spart(DJ601) km 

0+000-7+820, 7,820 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

144.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizață și 

revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de 

investiţii „Modernizare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – 

Malu Spart, km 9+500 – 12+500; 13+000 – 21+000, 11 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

145.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice actualizată și 

revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie 

(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a 

cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de 

Președinte, Dumitru Beianu  
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investiţii „Modernizare DJ601D, Letca Veche – Limită județ 

Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,06 km” 

146.  28.06.2021  privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată și 

revizuită la faza de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor 

de intervenţii (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici 

actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  

obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata – 

Sadina- Cartojani – Limită județ Teleorman km 0+000 - 3+380, 

5+000 - 6+800, 5,180 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

147.  28.06.2021  privind modificarea şi completarea Anexelor nr.5.1. şi nr.5.2.22-

5.2.28 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 89 din 20 aprilie 2021 

privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al 

judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor 

publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii 

şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 şi 

estimări pe anii 2022-20254, modificată prin Hotărârea Consiliului 

Judeţean nr.113 din 25 mai 2021 

Președinte, Dumitru Beianu  

148.  28.06.2021  privind acordarea unui sprijine financiare Președinte, Dumitru Beianu  

149.  28.06.2021  privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia 

Dendrologilor Privaţi în vederea pregătirii şi depunerii de proiecte 

pentru îmbunatăţirea mediului înconjurator 

Președinte, Dumitru Beianu  

150.  28.06.2021  pentru modificarea art.3 din Hotărârea Consiliului Județean nr.3 din 

8 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului „EFICIENTIZARE 

ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU” şi a 

cheltuielilor legate de proiect 

Președinte, Dumitru Beianu  

151.  28.06.2021  privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a 

activității desfășurate  la Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

 

 


