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Nr. de 

ordine 

Data adoptării Data intrării în 

vigoare 
Titlul hotărârii consiliului județean 

Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului Evenimente ulterioare 

adoptării2 

0 1 2 3 4 5 

1.  09.01.2023 18.01.2023 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiţii „Bloc de locuințe de serviciu – 48 unități 

locative, mun.Giurgiu, jud.Giurgiu” în faza Studiu de fezabilitate 

Președinte, Dumitru Beianu  

2.  09.01.2023 18.01.2023 

privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secțiunii de dezvoltare și din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile (sursa D) a deficitului secțiunii 

de dezvoltare, pe anul 2022 

Președinte, Dumitru Beianu  

3.  09.01.2023 18.01.2023 

privind aprobarea Regulamentului de premiere a sportivilor şi 

antrenorilor care au obţinut performanțe deosebite la competiţiile 

sportive interne şi internaţionale oficiale 

Președinte, Dumitru Beianu  

4.  17.01.2023 30.01.2023 

pentru revocarea Hotărârii nr.307 din 28 noiembrie 2022 privind 

aprobarea concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte din 

imobilul „Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al județului 

Giurgiu în suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii 

unei Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 

MWp 

Președinte, Dumitru Beianu 
Revocă HCJG  

nr.307/28.11.2022 

5.  17.01.2023 30.01.2023 
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Giurgiu 

în anul 2023 
Președinte, Dumitru Beianu  

6.  17.01.2023 30.01.2023 

privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-

Gogoșari-limită județ Teleorman – sectoare km 3+263 – 9+473 şi 

km 10+753 - 20+200” 

Președinte, Dumitru Beianu  

7.  17.01.2023 30.01.2023 

privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către 

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere 

din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul public al 

judeţului, a unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu, 

județul Giurgiu” 

Președinte, Dumitru Beianu  

8.  17.01.2023 30.01.2023 
privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 
Președinte, Dumitru Beianu 

Modifică  

Anexele nr.1-2 din HCJG 

nr.170/29.07.2021, cu 

modificările și completările 

ulterioare 

9.  17.01.2023 30.01.2023 
privind actualizarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu 
Președinte, Dumitru Beianu 

Încetează HCJG 

nr.30/25.02.2021 

10.  17.01.2023 30.01.2023 

privind aprobarea Documentației de atribuire, pentru procedura de 

achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare al UAT-ului membru ADI 

Management Eficient pentru un județ curat - zona 1 din județul Giurgiu 

și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului 

județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a ADI 

„Management Eficient pentru un Județ Curat” 

Președinte, Dumitru Beianu  

11.  17.01.2023 30.01.2023 

privind aprobarea Documentației de atribuire, pentru procedura de 

achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al 

UAT-ului membru ADI Management Eficient pentru un județ curat - 

zona 1 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat 

Președinte, Dumitru Beianu  
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expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaților a ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat” 

12.  17.01.2023 30.01.2023 

privind aprobarea Documentației de atribuire, pentru procedura de 

achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ADI 

Management Eficient pentru un județ curat - zona 3 din județul Giurgiu 

și acordarea mandatului special, acordat expres, reprezentantului 

județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a ADI 

„Management Eficient pentru un Județ Curat” 

Președinte, Dumitru Beianu  

13.  17.01.2023 30.01.2023 

privind aprobarea Documentației de atribuire, pentru procedura de 

achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare a 

gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al 

UAT-urilor membre ADI Management Eficient pentru un județ curat 

- zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat 

expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a 

Asociaților a ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat” 

Președinte, Dumitru Beianu  

14.  17.01.2023 30.01.2023 

privind completarea Anexei la Hotărârea nr.123 din 28 iunie 2021 

privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu 

Modifică  

Anexa din HCJG 

nr.123/28.06.2021 

15.  17.01.2023 30.01.2023 

privind desemnarea reprezentanților consiliului județean în comisia 

de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație 

publică a Lotului 22 în suprafaţă de 125.64 mp, cu destinația de 

cabinet medical aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic 

Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat 

în domeniul privat al judeţului Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

 


