
SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

CU URMĂTOARELE: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.25 din 19 ianuarie 2023 privind încheierea unui Protocol de colaborare 

între Direcția Generală Anticorupție și Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și 

alocarea sumelor necesare finanțării unor cheltuieli aferente programului de promovare a 

activităților de prevenire şi combatere a corupției, implementat în cadrul Sistemului de 

Management Anticorupție la nivelul Consiliului Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.1278 

din 19 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1280 din 19 ianuarie 2023 al 

Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret 

și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.26 din 20 ianuarie 2023 privind aprobarea exploatării şi repartizării 

masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului județean DJ 503 - Zona Toporu 

- Limită județ Teleorman, în vederea executării lucrărilor la obiectivul de investiții ,,Modernizare 

drum județean DJ 503 – Giurgiu – Ghizdaru – Gara Stănești – Gara Chiriacu – Toporu – Limită 

județ Teleorman“, referatul de aprobare nr.1362 din 20 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.1364 din 20 ianuarie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.27 din 20 ianuarie 2023 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.1374 din 20 ianuarie 2023 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.1376 din 20 ianuarie 2023 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.28 din 26 ianuarie 2023 privind încheierea unui contract de parteneriat 

în scopul înființării unui consorțiu pentru învățământ dual, referatul de aprobare nr.1570 din 26 

ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.1576 din 26 ianuarie 2023 al Serviciului 

Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.29 din 27 ianuarie 2023 privind aprobarea devizului general final 

actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea DJ 412 A: Adunaţii Copăceni – Dărăşti 



Vlaşca – Novaci – Popeşti – Mihăileşti”, referatul de aprobare nr.1612 din 21 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1618 din 27 ianuarie 2023 al Direcției 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. Lidia Pană    - director executiv 

       dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 


