
SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

 

1. Proiect de hotărâre nr.204 din 26 august 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul 
public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri 
imobile situate în intravilanul municipiului Giurgiu, referatul de aprobare nr.14719 din 26 
august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14726 din 26 august 2021 al 
Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru 
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 
și situații de urgență 
  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 
   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.205 din 26 august 2021 privind  aprobarea trecerii în domeniul 
public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a  unui sector 
din DJ 412, referatul de aprobare nr.14720 din 26 august 2021 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.14727 din 26 august 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și 
patrimoniu, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și 
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 
  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 
   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.200 din 26 august 2021 privind rectificarea bugetului propriu de venituri 
și cheltuieli al Județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate 
integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și al bugetului creditelor interne pe anul 
2021, referatul de aprobare nr.14649 din 26 august 2021 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.14655 din 26 august 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în 
infrastructura locală, raportul de specialitate nr.14656 din 26 august 2021 al Direcției 
economice, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 
și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  
   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Florentina Stănculescu - director executiv 
         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

 
4. Proiect de hotărâre nr.201 din 26 august 2021 privind privind alocarea sumei de 100.000 

lei pentru achiziționarea unui număr de 1.000 bucați ghiozdane dotate cu rechizite, 
diferențiate pe categorii de vârstă, care urmează să fie oferite copiilor de etnie romă și copiilor 
care provin din familii nevoiașe și defavorizate, referatul de aprobare nr.14650 din 26 august 
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.14658 din 26 august 2021 al Direcției 
economice, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 
și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială  
   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Florentina Stănculescu - director executiv 
         dna. Elisabeta Mihalcea  - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu  - președinte comisie 
 



5. Proiect de hotărâre nr.202 din 26 august 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 
referatul de aprobare nr.14651 din 26 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate 
nr.14657 din 26 august 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, 
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 
socială  
 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu   - preşedinte C.J.G 
  dna. Florentina Stănculescu  - director executiv 

        dna. Elisabeta Mihalcea  - preşedinte comisie 
  dl. Radu-Silviu Deliu  - președinte comisie 
 


