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Nr. de 
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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.  06.01.2022 11.01.2022 

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 2021 

Președinte, Dumitru Beianu  

2.  06.01.2022 11.01.2022 
privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Giurgiu 

în anul 2022 
Președinte, Dumitru Beianu  

3.  10.01.2022 11.01.2022 

privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se 

încasa la bugetul de stat pe anul 2022, reprezentând fond la 

dispoziția Consiliului Județean Giurgiu, precum și aprobarea 

repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor defalcate 

din taxa pe valoarea adăugată și din cotele din impozitul pe venit 

pentru echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2023-2025 

Președinte, Dumitru Beianu  

4.  31.01.2022 08.02.2022 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.319 din 15 decembrie 2021 privind aprobarea 

exploatării şi repartizării masei lemnoase obținută din tăierea 

arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 601 – zona Crevedia Mare 

– Roata de Jos 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ 

nr.319/15.12.2021 

5.  31.01.2022 08.02.2022 

privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu și Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

6.  31.01.2022 08.02.2022 

privind desemnarea reprezentanților consiliului judeţean în 

comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale 

secretarului general al județului Giurgiu, pentru anul 2021 

Președinte, Dumitru Beianu  

7.  31.01.2022 08.02.2022 

privind aprobarea acordării unui mandat special Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară ,,Sănătate asigurată prin apă curată” 

pentru exercitarea atribuțiilor privind modificarea prețului pentru 

apa potabilă și a tarifului pentru canalizare 

Președinte, Dumitru Beianu  

8.  31.01.2022 08.02.2022 

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 data de 1 februarie 2022 

Președinte, Dumitru Beianu  

9.  31.01.2022 
 

08.02.2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții ,,Extindere, reabilitare și îmbunătățirea 

eficienței energetice la Școala specială Giurgiu, inclusiv dotare” în 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de investiții 

Președinte, Dumitru Beianu  

10.  31.01.2022 
 

08.02.2022 

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 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ 

nr.136/03.12.2020 

11.  31.01.2022 08.02.2022 

privind constatarea încetării de drept a mandatului de consilier 

județean al domnului Crăciun Flory-Orlando și vacantarea locului 

de consilier județean ocupat de acesta 

Președinte, Dumitru Beianu  

12.  31.01.2022 08.02.2022 
privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului propriu 

al județului Giurgiu, pe anul 2021 
Președinte, Dumitru Beianu  

13.  31.01.2022 08.02.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Președinte, Dumitru Beianu  

14.  31.01.2022  privind acordarea mandatului special, reprezentantului Județului Președinte, Dumitru Beianu  
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08.02.2022 

Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ 

Curat” pentru aprobarea modificării sistemului de colectare a 

deșeurilor și a modalității de plată a serviciilor prestate, precum și 

a tarifelor de colectare și transport separat a deșeurilor din zona de 

colectare 4 

15.  31.01.2022 

 

08.02.2022 

pentru modificarea anexelor la Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.170 din 29 iulie 2021 privind reorganizarea aparatului 

de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea 

organigramei şi a statului de funcţii 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ 

nr.170/29.07.2021 

16.  31.01.2022 

 

08.02.2022 

privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în 

intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul 

Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

17.  31.01.2022 

 

08.02.2022 

privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil 

situat în extravilanul comunei Slobozia, județul Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

18.  31.01.2022 08.02.2022 privind acordarea unui sprijin financiar Președinte, Dumitru Beianu  

19.  03.02.2022 11.02.2022 

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 și subvenții, a bugetului creditelor interne și a bugetului 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 

2023-2025 

Președinte, Dumitru Beianu  

20.  03.02.2022 11.02.2022 

pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr.244 din 13 octombrie 2021 privind aprobarea 

exploatării şi repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea 

arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 505 – zona Chiriacu – 

Valea Bujorului și DJ 507 – Zona Giurgiu – Gostinu 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ 

nr.244/13.10.2021 

21.  03.02.2022 11.02.2022 

privind darea în administrarea Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a 

unui teren în suprafață de 112 mp, situat în Municipiul Giurgiu, B-

dul Mihai Viteazu, nr.4, aparținând domeniului public al Județului 

Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

22.  09.02.2022 11.02.2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.281 

din 05 noiembrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 412 

Vărăşti – DN 4; Prundu (DN41)”  și a cererii de finanţare prin 

Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny” 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ 

nr.281/05.11.2021 

23.  09.02.2022 11.02.2022 

pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.267 

din 27 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general 

estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum 

judeţean DJ 602, Limită judet Ilfov-Bâcu-Joiţa-Săbăreni-Limită 

judeţ Ilfov”- Tronsonul 1: Limită judeţ Ilfov-Bâcu/DJ 601A” și a 

cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel 

Saligny” 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ 

nr.267/27.10.2021 

24.  09.02.2022 11.02.2022 
privind aprobarea proiectului „A.P.I. – Administrație Publică 

Inovativă” şi a cheltuielilor legate de proiect 
Președinte, Dumitru Beianu  

25.  09.02.2022 11.02.2022 privind acordarea unor sprijine financiare Președinte, Dumitru Beianu  
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26.  09.02.2022 11.02.2022 

pentru modificarea anexelor nr.1, 7.1.8 și 7.1.9 la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 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 și subvenții, a 

bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ  

nr.19/03.02.2022 

27.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea cooperării Judeţului Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, cu Judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, 

în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de 

Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale“ 

Președinte, Dumitru Beianu  

28.  07.03.2022 18.03.2022 

privind încheierea unui contract de comodat între Județul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Teritorial al 

Poliției de Frontieră Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

29.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea 

funciară nr.41115 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al 

judeţului Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modifică Anexa nr.10 la 

 HCJG nr.105/25.05.2021 

30.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea 

funciară nr.41739 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al 

judeţului Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modifică Anexa nr.10 la 

 HCJG nr.105/25.05.2021 

31.  07.03.2022 18.03.2022 

privind reîntregirea creditului în sistem revolving în valoare de 

3.500.000 lei pentru proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for 

better connection to TEN-T infrastructure”, cod e-MS: ROBG-442 

Președinte, Dumitru Beianu  

32.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor 

social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii 

școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în 

semestrul II al anului școlar 2021-2022 

Președinte, Dumitru Beianu  

33.  07.03.2022 18.03.2022 
privind utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pe 

anul 2022 
Președinte, Dumitru Beianu  

34.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 

obiectivul de investiții „Construire Centru Județean de Excelență 

Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate 

Președinte, Dumitru Beianu  

35.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea proiectului „REINTEGRAT - Program pilot 

pentru reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu părinți 

plecați în străinătate ”, cod SMIS 139690 şi a cheltuielilor legate 

de proiect 

Președinte, Dumitru Beianu  

36.  07.03.2022 18.03.2022 
privind aprobarea proiectului „VIITOR - Niciun copil rămas în 

urmă”, cod SMIS 139689 şi a cheltuielilor legate de proiect 
Președinte, Dumitru Beianu  

37.  07.03.2022 18.03.2022 

privind încheierea unui parteneriat în cadrul 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 

Președinte, Dumitru Beianu  

38.  07.03.2022 18.03.2022 
privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Giurgiu pe anul 2022 
Președinte, Dumitru Beianu 

Modifică HCJG nr. 

19/03.02.2022 

39.  07.03.2022 18.03.2022 
privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația de Dezvoltare 

Intercomunitară „Iluminat Public Eficient” 
Președinte, Dumitru Beianu  

40.  07.03.2022 18.03.2022 

privind încheierea unui Acord de implementare între Ministerul 

Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de 

Autoritate de Implementare pentru Fondul de Solidaritate al 

Președinte, Dumitru Beianu  
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Uniunii Europene şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean 

Giurgiu, în calitate de Beneficiar Final 

41.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase 

obținute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 

601A – zona Cosoba –Limită județ Dâmbovița, DJ 401- zona 

Hotarele - Valea Dragului și DJ 503 – Zona Toporu - Limită jud. 

Teleorman 

Președinte, Dumitru Beianu  

42.  07.03.2022 18.03.2022 

privind reorganizarea Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, 

aprobarea regulamentului de organizare și funcţionare, 

organigramei şi  statului de funcţii 

Președinte, Dumitru Beianu  

43.  07.03.2022 18.03.2022 

privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului  

de funcţii 

Președinte, Dumitru Beianu 
Încetează HCJG nr. 

162/03.12.2019 

44.  07.03.2022 18.03.2022 privind acordarea unor sprijine financiare Președinte, Dumitru Beianu  

45.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza 

Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), a 

principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul 

județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-

Toporu-Limită județ Teleorman” 

Președinte, Dumitru Beianu  

46.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 

obiectivul de investiţii „Spațiu depozitare și arhivă la Spitalul 

Județean de Urgență Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate 

Președinte, Dumitru Beianu  

47.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 

intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului 

„Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de 

ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide 

medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” și încheierea Acordului 

de implementare pentru realizarea proiectului „Reabilitarea 

/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și 

tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide medicale – 

Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, între Judeţul Giurgiu și Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru 

Președinte, Dumitru Beianu  

48.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 

obiectivul de investiţii „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței 

energetice la Biblioteca Județeană Giurgiu”- inclusiv dotare, în 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

Președinte, Dumitru Beianu  

49.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 

obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane 

vârstnice prin reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în 

satul Mogoşeşti, Comuna Adunaţii Copăceni, Judeţul Giurgiu”, în 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții 

Președinte, Dumitru Beianu  

50.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza studiu 

de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul 

„Construire stații electrice pentru reîncărcare autovehicule” și a 

contribuției proprii necesare realizării proiectului 

Președinte, Dumitru Beianu  

51.  07.03.2022 18.03.2022 
privind însușirea Procedurii privind vânzarea acțiunilor Societății 

APA SERVICE S.A. 
Președinte, Dumitru Beianu  
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52.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea prețului oferit și a numărului de acțiuni emise de 

Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT 

Municipiul Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

53.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea prețului oferit și a numărului de acțiuni emise de 

Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT Comuna 

Bolintin Deal 

Președinte, Dumitru Beianu  

54.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Serviciului Social de zi „Centrul de consiliere pentru agresori” cod 

serviciu social 8899 CZ-VD-III din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

55.  07.03.2022 18.03.2022 

privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al 

Serviciului Social „Locuinţă protejată pentru persoanele victime 

ale violenţei domestice – VENUS” cod serviciu social 8790 CR-

VD-III din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

56.  07.03.2022 18.03.2022 

privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu 

în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor 

de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct la instituțiile 

de învățământ din subordinea Consiliului Județean Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu  

57.  07.04.2022 18.04.2022 

pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean 

nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei 

Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii 

exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a 

violenţei în familie 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ  

nr.117/05.10.2018 

58.  07.04.2022 18.04.2022 

privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul 

Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu 

pentru îndeplinirea în comun a unor misiuni/activități și atribuții din 

zona de responsabilitate și a resurselor financiare necesare punerii în 

aplicare 

Președinte, Dumitru Beianu  

59.  07.04.2022 18.04.2022 

pentru modificarea anexelor nr.1.a – 1.c și 2.a – 2.i la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind 

aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului 

Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice 

finanțate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a 

bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ  

nr.19/03.02.2022 

60.  07.04.2022 18.04.2022 
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru 
Președinte, Dumitru Beianu 

Încetează HCJG nr. 

311/02.12.2021 

61.  07.04.2022 18.04.2022 

privind modificarea Anexelor nr.1 și 4 la Hotărârea nr.10 din 31 

ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea 

salariilor de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale 

„Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu 

modificările și completările ulterioare 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modificare HCJ  

nr.10/31.01.2018 

62.  07.04.2022 18.04.2022 privind acordarea unor sprijine financiare Președinte, Dumitru Beianu  

63.  07.04.2022 18.04.2022 

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 

data de 29 aprilie 2022 

Președinte, Dumitru Beianu  

64.  07.04.2022 18.04.2022 privind aprobarea Contractului de vânzare - cumpărare acțiuni emise Președinte, Dumitru Beianu  
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Titlul hotărârii consiliului județean 

Funcţia, prenumele şi numele iniţiatorului Evenimente ulterioare 

adoptării2 

0 1 2 3 4 5 

de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT 

Municipiul Giurgiu 

65.  07.04.2022 18.04.2022 
privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 
Președinte, Dumitru Beianu  

66.  07.04.2022 18.04.2022 
privind aprobarea Contractului de vânzare - cumpărare acțiuni emise 

de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Bolintin 

Deal 

Președinte, Dumitru Beianu  

67.  07.04.2022 18.04.2022 
privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 
Președinte, Dumitru Beianu 

Încetează aplicabilitatea Anexelor 

2 și 3 nr.10 la 

 HCJG nr.237/07.10.2021 

68.  07.04.2022 18.04.2022 

privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în 

administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil-teren în 

suprafață de 3.116,00 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, 

situat în intravilanul Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu 

Președinte, Dumitru Beianu 
Modifică Anexa nr.10 la 

 HCJG nr.105/25.05.2021 

69.  07.04.2022 18.04.2022 
privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței 

energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare” 
Președinte, Dumitru Beianu  

70.  07.04.2022 18.04.2022 

privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect 

tehnic de execuție, Detalii de execuție (PT, DE), rest de executat, 

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ404 

Limită județ Dâmbovița– Drăgăneasca – Florești, km 6+600 – 

13+327, 6,727 km” 

Președinte, Dumitru Beianu  

71.  07.04.2022 18.04.2022 
privind completarea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură a Consiliului Județean Giurgiu 
Președinte, Dumitru Beianu 

  Modifică HCJG nr. 

110/29.10.2020 

72.  07.04.2022 18.04.2022 
privind aprobarea proiectului “Reabilitare și îmbunătățirea eficientei 

energetice la Școala specială Giurgiu” 
Președinte, Dumitru Beianu  

73.  07.04.2022 18.04.2022 

privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 5 și nr. 6.1 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19 din 03 februarie 2022 privind 

aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului 

Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a 

bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe 

nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025, 

modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 07 martie 

2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al 

Judetului Giurgiu pe anul 2022 

Președinte, Dumitru Beianu 
  Modifică HCJG nr. 

19/03.02.2022 

 


