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SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.344 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2022, referatul de 

aprobare nr.24412 din 15 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24419 

din 15 decembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.340 din 14 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.180 din 23.08.2022 privind serviciul social „Rețeaua 

Persoanelor/Familiilor de plasament și Asistenților Maternali Profesioniști (PFAMP)“, 

referatul de aprobare nr.24301 din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.24307 din 14 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.341 din 14 decembrie 2022 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații 

de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.24303 din 14 decembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24308 din 14 decembrie 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.342 din 14 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico 

– economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a Monumentului 

istoric Schitul Strâmbu - Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.24331 

din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24333 din 14 decembrie 

2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

    dna Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.343 din 15 decembrie 2022 pentru stabilirea salariilor de bază pentru 

personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al 

Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, 

începând cu data de 1 ianuarie 2023, referatul de aprobare nr.24379 din 15 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.24385 din 15 decembrie 2022 al Compartimentului 

Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură, avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

    dna Dude Ana Maria   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.346 din 16 decembrie 2022 privind aprobarea actualizării Devizului 

general, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare 

de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Băneasa, județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.24518 din 16 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.24522 din 16 decembrie 2022 al Direcţiei Achiziții 

publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

    dna Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.347 din 20 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.24655 din 20 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.24661 din 20 decembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.348 din 21 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.24771 din 21 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24777 din 21 

decembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.24778 din 

21 decembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

    dna Pană Lidia    - director executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 


