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Nr.23013 din 25 noiembrie 2022 

 
ANUNŢ PRIVIND ORGANIZAREA UNEI ŞEDINŢE PUBLICE 

 

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr.831/2022 pentru aprobarea Normelor 

metodologice de aplicare a Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, vă 

aducem la cunoștință că în data de 28 noiembrie 2022, ora 1000, la sediul instituției din B-dul București, 

nr.10, Sala de ședință (cam.207), va avea loc ședința extraordinară a Consiliului Județean Giurgiu convocată 

de îndată prin Dispoziția nr.419/25.11.2022, cu următoarea ordine de zi: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 noiembrie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.318 din 24 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri 

și cheltuieli al Județului Giurgiu, bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții și bugetul fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, 

referatul de aprobare nr.22888 din 24 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22894 

din 24 noiembrie 2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.22895 din 

24 noiembrie 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.302 din 09 noiembrie 2022 privind darea în administrarea Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a imobilului situat în municipiul 

Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.21865 din 09 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21871 din 09 

noiembrie 2022 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 

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

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de educație, cultură, tineret și sport 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.304 din 10 noiembrie 2022 privind avizarea favorabilă a cuantumului 

Normelor de venit și a coeficienților de corecție pentru activități independente pentru anul 2023, propus 

de către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu, referatul de aprobare nr.21941 din 10 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21950 din 10 noiembrie 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 

 



 

F-PG 15.11 

5. Proiect de hotărâre nr.306 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste râul Dâmbovnic, pe DJ 611, km 0+150, 

la Roata de Jos” în faza de proiectare Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), 

referatul de aprobare nr.22131 din 14 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22137 

din 14 noiembrie 2022 al Direcţiei 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 

 

6. Proiect de hotărâre nr.307 din 15 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Roata de 

Jos în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele de iarnă 2022 

– 2025, referatul de aprobare nr.22202 din 15 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.22208 din 15 noiembrie 2022 al Direcţiei Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, 

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

urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.310 din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea contribuției județului Giurgiu 

prin Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea unor lucrări de reparații la drumurile comunale DC 

117 şi DC 118, referatul de aprobare nr.22663 din 21 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.22665 din 21 noiembrie 2022 al Direcţiei 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 

 

8. Proiect de hotărâre nr.313 din 22 noiembrie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 2022 privind utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire și 

dezvoltare pe anul 2022, referatul de aprobare nr.22762 din 22 noiembrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.22764 din 22 noiembrie 2022 al Administratorului public al județului, avizul Comisiei 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie  
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9. Proiect de hotărâre nr.315 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii între Județul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și 

S.C. BCI Construct S.R.L., referatul de aprobare nr.22860 din 23 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.22866 din 23 noiembrie 2022 al Serviciului juridic-contencios și contracte, 

avizul Comisiei 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 

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.316 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea „Planului de investiții aferent 

activelor date în administrare care se finanțează din Fondului de Întreținere, Înlocuire și Dezvoltare” pe 

anul 2023, pentru investiția Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în județul Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.22778 din 23 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22786 

din 23 noiembrie 2022 al Administratorului public al județului, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență 

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

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.314 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin licitație a 

terenurilor care fac parte din imobilul „Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu în 

suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii unei Centrale electrice fotovoltaice cu o 

capacitate de minimum 200 MWp., referatul de aprobare nr.22767 din 22 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.22769 din 22 noiembrie 2022 al Direcției patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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   - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

 

 
 PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 

 


