
 

SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

 
1. Proiect de hotărâre nr.234 din 20 septembrie 2021 privind repartizarea pe unități 

administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate 

finanțării cheltuielilor pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2021, referatul de 

aprobare nr.16354 din 20 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.16360 din 20 septembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul 

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

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

   dl. Cosmin Vlad    - șef serviciu 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

 

2. Proiect de hotărâre nr.235 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice actualizață și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ601D, Letca 

Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,06 km”, referatul de aprobare 

nr.16462 din 21 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16472 din 21 

septembrie 2021 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.236 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea actualizării 

principalilor indicatori tehnico-economici și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul 

local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ401 A Palanca – Stoenești, km 50+000 

– 55+050, 5,050 km”, referatul de aprobare nr.16463 din 21 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.16473 din 21 septembrie 2021 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.237 din 22 septembrie 2021 privind modificarea articolului 3 din 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.151 din 28 iunie 2021 privind constituirea 

Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate  la Direcția Generală de 

Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16563 din 22 

septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16570 din 22 septembrie 2021 

al Serviciului juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

    dna. Nina-Carmen Crișu   - șef serviciu 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 
 



5. Proiect de hotărâre nr.238 din 22 septembrie 2021 privind aprobarea solicitării 

Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Malu, județul Giurgiu, de 

trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unor imobile 

situate în extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.16522 din 

22 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16613 din 22 septembrie 

2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

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

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

  dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.239 din 22 septembrie 2021 privind aprobarea contractului de 

asociere în participație încheiat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. Sun 

Garden Colibaşi S.R.L., referatul de aprobare nr.16615 din 22 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.16617 din 22 septembrie 2021 al Serviciului 

juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene 

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

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

   dna. Nina-Carmen Crișu   - șef serviciu 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 


