
SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI: 

 

1. Proiect de hotărâre nr.180 din 12 august 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.233 din 29.09.2021 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza 

DALI, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumul județean DJ 602, Limită județ Ilfov - Bâcu - Joița - Săbăreni - Limită județ Ilfov- 

Tronson 1: Limită județ Ilfov-Bâcu (DJ 601A)”, referatul de aprobare nr.16291 din 12 august 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.16297 din 12 august 2022 al Direcției achiziții publice și 

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

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 

agricultură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

    dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

    dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.182 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.16295 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16316 din 12 august 2022 al 

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

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.183 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr.86 din 28.08.2020 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Izvoarele prin reorganizarea Centrului de Recuperare și Reabilitare Neuropsihiatrică 

Izvoarele din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.16296 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16317 din 12 august 

2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 

Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.184 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr. 71 din 29 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.22 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.22 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16298 din 12 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16318 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 



5. Proiect de hotărâre nr.185 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Serviciului social furnizat la domiciliu: Rețeaua persoanelor/ familiilor de plasament și 

asistenților maternali profesioniști (PFAMP), din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16299 din 12 august 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.16319 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.186 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr. 72 din 29 martie 2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI – Ap.21 prin reorganizarea Locuinței Protejate Ap.21 din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16300 din 12 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16320 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.187 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr.66 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru viață independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități-CPVI-Apartamentul 69 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16301 din 12 august 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.16321 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.188 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean 

Giurgiu  nr. 67 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI - Apartamentul 71 din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16302 din 12 august 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.16322 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes 

județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.189 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare al Centrului de Primire în Regim de Urgență și Evaluare din cadrul  
Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16303 din 

12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16323 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

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



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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.190 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean 

Giurgiu nr.73 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului de Îngrijire și Asistență pentru Persoane Adulte 

cu Dizabilități Valea Bujorului, prin reorganizarea Centrului de Îngrijire și Asistență Valea Bujorului din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.16304 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16324 din 12 august 2022 al 

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

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.191 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean 

Giurgiu  nr. 68 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI - Casa Comber prin reorganizarea Locuinței Protejate Casa Comber din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.16305 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16325 din 12 august 2022 al 

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

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.192 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare alCompartimentului pentru sprijinirea victimelor infracțiunilor – serviciu social de zi din 

cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.16306 din 12 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16326 din 12 august 2022 al 

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

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.193 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a „Rețelei Asistenților Personali Profesioniști” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16307 din 12 august 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.16327 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 

de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

 

 



14. Proiect de hotărâre nr.194 din 12 august 2022 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi 

Funcţionare a Serviciului Telefonul Copilului și Echipa Mobilă din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16308 din 12 august 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.16328 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 

de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.195 din 12 august 2022 pentru modificarea Hotărârii a Consiliului Județean 

Giurgiu nr. 69 din 29.03.2021 privind înființarea Centrului pentru Viață Independentă pentru Persoane 

Adulte cu Dizabilități – CPVI - PHARE prin reorganizarea Locuinței Protejate Phare din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16309 din 12 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16329 din 12 august 2022 al Direcției Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.196 din 16 august 2022 privind aprobarea Studiului de prefezabilitate pentru 

obiectivul de investiţii “Construire Pod II Giurgiu – Ruse”, referatul de aprobare nr.16363 din 16 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16370 din 16 august 2022 al Direcției achiziții publice și 

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

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

    dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.197 din 17 august 2022 privind aderarea Județului Giurgiu la rețeaua 

„Construirea Europei cu consilierii locali” și desemnarea unui consilier județean ca reprezentant în cadrul 

rețelei, referatul de aprobare nr.16464 din 17 august 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.16470 din 17 august 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. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu C.J.G. 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.198 din 17 august 2022 pentru modificarea și completarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr. 92 din 23 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-economice la faza 

Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a 

devizului general pentru obiectivul de investiții “Modernizare DJ 505 Gogosari, Km 17+168 - 17+932 ( 

Km 17+941) - 0.773 Km”, referatul de aprobare nr.16485 din 17 august 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.16491 din 17 august 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul Comisiei de 

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 

 



19. Proiect de hotărâre nr.199 din 17 august 2022 privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 

noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată prin Hotărârea nr.87 

din 28 august 2020 și Hotărârea nr.136 din 28 iunie 2021, referatul de aprobare nr.16484 din 17 august 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.16490 din 17 august 2022 al Serviciului Juridic-

contencios și contracte, avizul Comisiei  pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

       dna. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu C.J.G. 

       dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.200 din 18 august 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare între 

Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu prin Consiliul Local al Municipiul 

Giurgiu și Avesta Battery & Energy Engineering NV, referatul de aprobare nr.16537 din 18 august 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.16543 din 18 august 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. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu C.J.G. 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.201 din 19 august 2022 privind încheierea unui Acord de cooperare între Județul 

Giurgiu și Comuna Gaujani, în vederea depunerii și implementării proiectului ,,Construire centrală 

electrică fotovoltaică”, referatul de aprobare nr.16629 din 19 august 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.16632 din 19 august 2022 al Administratorului public, avizul Comisiei de buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri  și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public C.J.G. 

   dna Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.202 din 19 august 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.16628 din 19 august 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.16635 din 19 august 2022 al Direcției achiziții publice și 

investiții, raportul de specialitate nr.16636 din 19 august 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. Lidia Pană    - director executiv C.J.G. 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu C.J.G  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

    dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

  


