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Nr.773 din 13 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 17 ianuarie 2023, 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 prin Dispoziția nr.14/13.01.2023, cu următoarea ordine 

de zi: 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 ianuarie 2023 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.5 din 09 ianuarie 2023 pentru revocarea Hotărârii nr.307 din 28 

noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte din 

imobilul ”Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al județului 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.329 din 09 ianuarie 2023 al preşedintelui, 

raportul de specialitate nr.335 din 09 ianuarie 2023 al Serviciului Juridic – contencios și 

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

   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.6 din 09 ianuarie 2023 privind utilizarea excedentului bugetului local 

al județului Giurgiu în anul 2023, referatul de aprobare nr.372 din 09 ianuarie 2023 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.378 din 09 ianuarie 2023 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. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.7 din 09 ianuarie 2023 privind aprobarea pregătirii şi promovării 

proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-

limită județ Teleorman – sectoare km 3+263 – 9+473 şi km 10+753 - 20+200”, referatul de 

aprobare nr.406 din 09 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.415 din 10 

ianuarie 2023 al Compartimentului Dezvoltare regională, 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 
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   dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.8 din 10 ianuarie 2023 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere din 

domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat 

în intravilanul municipiului Giurgiu, județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.489 din 10 

ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.495 din 10 ianuarie 2023 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. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.9 din 10 ianuarie 2023 privind modificarea organigramei şi a statului 

de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.525 din 10 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.531 din 10 ianuarie 

2023 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor 

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

   dna. Mariana Ionescu   - consilier 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.10 din 11 ianuarie 2023 privind actualizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.550 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.611 din 11 

ianuarie 2023 al Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică și avizul Comisiei 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.11 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de atribuire, 

pentru procedura de achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare al UAT-ului membru ADI Management Eficient pentru 

un județ curat - zona 1 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, 

reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a ADI „Management 

Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.568 din 11 ianuarie 2023 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.578 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului 

monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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9. Proiect de hotărâre nr.12 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de atribuire, 

pentru procedura de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare al UAT-ului membru ADI Management 

Eficient pentru un județ curat - zona 1 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat 

expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a ADI 

„Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.569 din 11 ianuarie 

2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.579 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului 

monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.13 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de atribuire, 

pentru procedura de achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor activități 

componente ale serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ADI Management Eficient 

pentru un județ curat - zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat expres, 

reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a ADI „Management 

Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.570 din 11 ianuarie 2023 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.580 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului 

monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.14 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de atribuire, 

pentru procedura de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare a gestiunii 

unor activități componente ale serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ADI Management 

Eficient pentru un județ curat - zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, acordat 

expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a ADI 

„Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.571 din 11 ianuarie 

2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.581 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului 

monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.15 din 11 ianuarie 2023 privind completarea Anexei la Hotărârea 

nr.123 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al 

Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, 

mailto:cjg@cjgiurgiu.ro
http://www.cjgiurgiu.ro/


 
Giurgiu, Bulevardul București Nr. 10, Cod poștal: 080045 

Telefon: 0372 46 26 11 Fax: 0372 46 26 51 

E-mail: cjg@cjgiurgiu.ro; Web : www.cjgiurgiu.ro 

4 

referatul de aprobare nr.618 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate 

nr.624 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea 

activităţii instituţiilor publice de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

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

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.16 din 11 ianuarie 2023 privind desemnarea reprezentanților 

consiliului județean în comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație 

publică a Lotului 22 în suprafaţă de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical aflat la parterul 

imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, Șos. Alexandriei, nr. 

7-9 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.663 din 11 ianuarie 

2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.667 din 11 ianuarie 2023 al Direcției 

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

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

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

 

 

PREȘEDINTE, 

Dumitru Beianu 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 
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