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Nr.1448 din 25 ianuarie 2023 

 

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 31 ianuarie 2023, ora 1300, la sediul 

instituției din B-dul București, nr.10, Sala de ședință (cam.207), va avea loc ședința ordinară a 

Consiliului Județean Giurgiu convocată prin Dispoziția nr.22/25.01.2023, cu următoarea ordine 

de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 17 ianuarie 2023 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.1 din 3 ianuarie 2023 privind aprobarea bugetului propriu de venituri 

şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice 

finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor interne și a 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2023 și estimările pe anii 2024-2026, 

referatul de aprobare nr.38 din 03 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate nr.43 

din 03 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții publice și investiții, rapoartele de specialitate nr.44 

din 03 ianuarie 2023 și nr.1175 din 19.01.2023 ale 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.17 din 13 ianuarie 2023 privind acordarea unui sprijin financiar, 

referatul de aprobare nr.812 din 13 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.818 din 13 ianuarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene  

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.18 din 16 ianuarie 2023 privind aprobarea devizului general 

actualizat, ca urmare a aplicării prevederilor O.U.G. nr. 64/2022, pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-

Toporu-Limită județ Teleorman”, referatul de aprobare nr.858 din 16 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.873 din 16 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții publice 
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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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.19 din 16 ianuarie 2023 privind desemnarea consilierilor județeni în 

comisia de evaluare a performanţelor profesionale individuale ale secretarului general al 

județului Giurgiu, pentru anul 2022, referatul de aprobare nr.882 din 16 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.889 din 16 ianuarie 2023 al Compartimentului 

Resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Nicoleta Turcu    - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.20 din 18 ianuarie 2023 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Letca Nouă, prin Consiliul Local al Comunei 

Letca Nouă, în scopul modernizării și extinderii obiectivului de investiții ”Teren cu destinația 

decolare-aterizare utilitară Letca Nouă”, referatul de aprobare nr.1074 din 18 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1080 din 18 ianuarie 2023 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    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.21 din 18 ianuarie 2023 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, 

prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Bolintin Deal, prin Consiliul Local al Comunei 

Bolintin Deal, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 401 A, care traversează 

teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.1154 din 18 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1160 din 18 ianuarie 2023 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 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. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.22 din 19 ianuarie 2023 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 504 A, care traversează 

teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.1179 din 19 ianuarie 2023 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1185 din 19 ianuarie 2023 al Direcției Achiziții 

publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 
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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. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.23 din 19 ianuarie 2023 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.1192 din 19 ianuarie 2023 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.1198 din 19 ianuarie 2023 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială 

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.24 din 19 ianuarie 2023 privind încheierea unui Acord de Asociere 

între Asociația Județeană de Atletism Giurgiu, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu 

și Inspectoratul Școlar al Județului Giurgiu, în vederea promovării sportului, respectiv 

activitatea atletică, referatul de aprobare nr.1238 din 19 ianuarie 2023 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.1244 din 19 ianuarie 2023 al Compartimentului Control intern și 

managementul calității, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Margareta-Mihaela Cristea  - manager public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

DIVERSE 

 Raport privind sumele primite conform Legii bugetului de stat nr.317/2021 

 

  Prezintă: dna Oana Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu” Giurgiu 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 
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