
SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.135 din 17 iunie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.11975 din 17 iunie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.11964 din 17 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și 

investiții, raportul de specialitate nr.11965 din 17 iunie 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.136 din 23 iunie 2022 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru 

contractarea unui credit intern în valoare de până la 9.000.000 lei, referatul de aprobare nr.12583 din 

23 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12589 din 23 iunie 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 

 

3. Proiect de hotărâre nr.137 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al Comunei Băneasa, în scopul 

realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507A, care traversează teritoriul administrativ al comunei, 

referatul de aprobare nr.12662 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12676 din 

24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

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

        dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.138 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Răsuceni, prin Consiliul Local al Comunei Răsuceni, în 

scopul realizării unor lucrări la drumul comunal DC 24, care traversează teritoriul administrativ al 

comunei, referatul de aprobare nr.12663 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.12677 din 24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

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

        dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.139 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Oinacu, prin Consiliul Local al Comunei Oinacu, în scopul 

realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507, care traversează teritoriul administrativ al comunei, 

referatul de aprobare nr.12664 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12678 din 

24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

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



        dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.140 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei Toporu, în scopul 

realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 506A, care traversează teritoriul administrativ al comunei, 

referatul de aprobare nr.12665 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12679 din 

24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

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

        dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.141 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei Putineiu, în scopul 

realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 505, care traversează teritoriul administrativ al comunei, 

referatul de aprobare nr.12666 din 24 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12680 din 

24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

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

        dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.142 din 27 iunie 2022 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de 

proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii  „BLOC DE LOCUINTE DE SERVICIU – 48 

unităţi locative, Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”, referatul de aprobare 

nr.12835 din 27 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12841 din 27 iunie 2022 al 

Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului - Compartimentului Dezvoltare regională, avizul 

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

ordine publică 

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

        dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

9. Proiect de hotărâre nr.143 din 27 iunie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr.43 din 7 martie 2022 privind reorganizarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcții, cu modificările ulterioare,  

referatul de aprobare nr.12920 din 27 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12922 din 

27 iunie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor 

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

avizul Comisiei juridice, ordine publică 

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

        dna. Mariana Ionescu    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

10. DIVERSE 

- Referat constatator - demisie CORBEA CĂTĂLIN VIRGIL 


