
 

SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI: 

1. Proiect de hotărâre nr.65 din 24 martie 2022 privind aprobarea proiectului 

„Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, 

inclusiv dotare”, referatul de aprobare nr.5964 din 24 martie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.5972 din 24 martie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea 

teritoriului- Compartiment Programe și proiecte europene și avizul Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

        dl. Yahia Dardari   - arhitect șef 

        dl. Mihai-Bogdan Tudor  - președinte comisie 

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.73 din 30 martie 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”, referatul de 

aprobare nr.6527 din 30 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6532 din 

30 martie 2022 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  - președinte comisie 

        dl. Mihai-Bogdan Tudor  - președinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.74 din 31 martie 2022 privind completarea Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură a Consiliului Județean Giurgiu, referatul 

de aprobare nr. 6574 din 31 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6580 

din 31 martie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

        dna Nina Carmen Crișu    - șef serviciu 

        dl. Silviu-Cristian Anculescu - președinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.75 din 31 martie 2022 privind aprobarea proiectului 

“Reabilitare și îmbunătățirea eficientei energetice la Școala specială Giurgiu”, 

referatul de aprobare nr.6616 din 31 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.6622 din 31 martie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului- 

Compartiment Programe și proiecte europene și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

        dl. Yahia Dardari   - arhitect șef 

        dl. Mihai-Bogdan Tudor  - președinte comisie 

 



5. Proiect de hotărâre nr.76 din 01 aprilie 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, referatul de aprobare 

nr.6702 din 01 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6708 din 01 aprilie 

2022 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  - președinte comisie 

        dl. Mihai-Bogdan Tudor  - președinte comisie 

 


