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ROMÂNIA 

JUDEȚUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU 

PREȘEDINTE 

 

 

 

DISPOZIȚIE 

privind convocarea ședinței ordinare a Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU, 

 Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.a), alin.(4) și alin.(6) raportat la 

art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5) și art.199 alin.(1)-(2) din Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; 

În temeiul art.196 alin.(1) lit.b) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 – Codul 

administrativ, cu modificările și completările ulterioare, 

 

 

DISPUNE: 

 

 

 Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință ordinară în data de 25 

februarie 2021, ora 1300 la sediul Ateneului ”Nicolae Bălănescu”, str.Episcopiei, nr.21, Giurgiu. 

           (2) Ședința se va desfășura atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea prevederilor 

Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu, acolo unde situația o 

impune.  

Art.2. Proiectul ordinii de zi este prezentat în anexa care face parte integrantă din prezenta 

dispoziție. 

 Art.3. Materialele înscrise în proiectul ordinii de zi, precum și comisiile de specialitate 

cărora le-au fost trimise spre avizare proiectele de hotărâri, sunt puse la dispoziția consilierilor 

județeni, pe adresele de e-mail. 

 Art.4. Asupra proiectelor de hotărâri pot fi formulate și depuse amendamente până la 

momentul adoptării acestora. 

 Art.5. Secretarul general al județului va duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziții 

care va fi comunicată consilierilor județeni prin intermediul Compartimentului juridic, contracte, 

cancelarie consiliu și arhivă. 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

 

 

   CONTRASEMNEAZĂ, 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

GIURGIU,19 februarie 2021 

Nr.46 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.46 din 19 februarie 2021 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

al şedinţei ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 

 25 februarie 2021, ora 1300 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.24 din 10 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu cu RNP ROMSILVA – Administrația Parcului 

Natural Comana R.A. în vederea realizării  conceptului proiectului „Reconstrucția ecologică a 

Bălții Comana, județul Giurgiu, etapa a doua  –  REBACO 2”, referatul de aprobare nr.2504 

din 10 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2505 din 10 februarie 2021 

al Compartimentului programe și proiecte europene, 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     - preşedinte C.J.G 

      dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dl. Dumitru Gavrilă     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.28 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Judetean Giurgiu, cu Parohia „Sfânta Treime-Popeşti” în vederea 

realizării proiectului ,,Restaurarea şi valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric 

Biserica Sfânta Treime din satul Popeşti, Protoieria Mihăileşti”, referatul de aprobare nr.2563 

din 11 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2564 din 11 februarie 2021 

al Compartimentului dezvoltare regională și al Compartimentului programe și proiecte 

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

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență  

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

      dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.29 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu în 

vederea realizării proiectului ,,Construire Sediu Serviciul Judeţean de Ambulanţă Giurgiu”, 

referatul de aprobare nr.2565 din 11 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.2566 din 11 februarie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională și al 

Compartimentului programe și proiecte europene, avizul Comisiei  pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

      dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 
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4. Proiect de hotărâre nr.30 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu în vederea 

realizării proiectului “Construire Centrul Judeţean de Excelenţă Giurgiu”, referatul de aprobare 

nr.2567 din 11 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2568 din 11 februarie 

2021 al Compartimentului dezvoltare regională și al Compartimentului programe și proiecte 

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

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență  

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

      dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.31 din 11 februarie 2021 privind aprobarea asocierii Județului 

Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul Giurgiu 

în vederea realizării proiectului ”Construire Cămin de Asistență Socială Persoane Vârstnice 

Găiseni”, referatul de aprobare nr.2569 din 11 februarie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.2570 din 11 februarie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională, avizul 

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

educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

      dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.25 din 11 februarie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Muncipiului  Giurgiu, de trecere din domeniul 

public al municipiului în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric ,,Mausoleul 

Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, 

nr.18B, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.2520 din 11 februarie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.2521 din 11 februarie 2021 al Direcției logistică, managementul 

spitalelor şi patrimoniu, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.26 din 11 februarie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Guvernul României de trecere din domeniul public al statului şi 

administrarea Institutului de Cercetare și Inginerie Tehnologică pentru Irigații și Drenaje 

Băneasa în domeniul public al judeţului Giurgiu, a unui imobil situat în comuna Băneasa, 

Județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.2522 din 11 februarie 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.2523 din 11 februarie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor 

şi patrimoniu şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.27 din 11 februarie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Călugăreni, județul Giurgiu, de trecere 

din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a monumentului istoric 
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,,Crucea lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, 

comuna Călugăreni, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.2524 din 11 februarie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.2525 din 11 februarie 2021 al Direcției logistică, 

managementul spitalelor şi patrimoniu, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.51 din 16 februarie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.2843 din 16 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.2844 din 16 februarie 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei  buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială 

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

       dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

     dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

           dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.178 din 31 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului de 

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

de aprobare nr.15484 din 19 noiembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.15485 din 19 noiembrie 2020 al Compartimentului Monitorizare servicii de utilitate 

publică, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură şi avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență  

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

    dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.35 din 12 februarie 2021 privind aprobarea Documentației de 

Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în zona 1 din județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.2677 

din 12 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2678 din 12 februarie 2021 

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 şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

       dna. Elisabeta Mihalcea    - președinte comisie 

    dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.36 din 12 februarie 2021 privind aprobarea  Documentației de 

Atribuire – Caiet de sarcini și Contract de delegare a gestiunii activității de colectare și 

transport a deșeurilor municipale în zona 3 din județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.2679 

din 12 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2680 din 12 februarie 2021 

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 şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 

       dna. Elisabeta Mihalcea    - președinte comisie 
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    dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.37 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ansaloni” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2722 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2723 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.38 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Albastră” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2724 

din 15 februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2725 din 15 februarie 2021 

al Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

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

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.39 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Noastră” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2726 

din 15 februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2727 din 15 februarie 2021 

al Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

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

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.40 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Casa Verde” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2728 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2729 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.41 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Dunării” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2730 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2731 din 15 februarie 2021 al 
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Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.42 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Soarele” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2732 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2733 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.43 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Andrei” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2734 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2735 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.44 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2736 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2737 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.45 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Elena” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2738 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2739 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.46 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Gabriela” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2740 din 15 
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februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2741 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

23. Proiect de hotărâre nr.47 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Teodora” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2744 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2745 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

24. Proiect de hotărâre nr.48 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Constantin” din cadrul Direcţiei Generale 

de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2742 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2743 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

25. Proiect de hotărâre nr.49 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Daniela” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2746 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2747 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

26. Proiect de hotărâre nr.50 din 15 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Casei de Tip Familial ”Sf. Ioan” din cadrul Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2749 din 15 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2750 din 15 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

27. Proiect de hotărâre nr.55 din 17 februarie 2021 privind mandatarea reprezentantului 

Judeţului Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu 
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să aprobe proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din luna martie 2021, referatul 

de aprobare nr.2951 din 17 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2952 din 

17 februarie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență  

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

      dna. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

28. Proiect de hotărâre nr.54 din 17 februarie 2021 privind aprobarea modificării organigramei 

şi statului de funcţii ale Muzeului Judeţean “Teohari Antonescu” Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.2897 din 17 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.2898 din 17 februarie 

2021 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 

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

ordine publică și situații de urgență  

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

      dna. Marlena Hroniade    - consilier 

    dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

29. Proiect de hotărâre nr.52 din 17 februarie 2021 privind aprobarea modificării organigramei 

şi statului de funcţii ale Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene 

și Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.2899 din 17 februarie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.2900 din 17 februarie 2021 al Compartimentului resurse umane 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 

 

30. Proiect de hotărâre nr.56 din 17 februarie 2021 privind stabilirea numărului de posturi din 

cadrul cabinetului președintelui Consiliului Județean Giurgiu şi cabinetele vicepreşedinţilor 

Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de aprobare nr.2901 din 17 februarie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.2902 din 17 februarie 2021 al Compartimentului 

resurse umane 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 

 

31. Proiect de hotărâre nr.34 din 12 februarie 2021 privind abrogarea Hotărârii nr.56 din 29 

februarie 2016 privind constituirea comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor 

care alcătuiesc domeniul public al Judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.2663 din 12 

februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.2664 din 12 februarie 2021 al 

Direcţiei juridice și administrație publică și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

de urgență 

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

32. Proiect de hotărâre nr.22 din 10 februarie 2021 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Casei de Asigurări de Sănătate 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.2468 din 10 februarie 2021 al preşedintelui, raportul de 

specialitate nr.2469 din 10 februarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică, avizul 
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Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

33. Proiect de hotărâre nr.23 din 10 februarie 2021 privind delegarea reprezentantului 

asiguraților din județul Giurgiu în Adunarea reprezentanților din cadrul Casei Naționale de 

Asigurări de Sănătate, referatul de aprobare nr.2479 din 10 februarie 2021 al preşedintelui, 

raportul de specialitate nr.2480 din 10 februarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație 

publică, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl.Radu-Silviu Deliu    - președinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

34. Proiect de hotărâre nr.32 din 11 februarie 2021 privind desemnarea reprezentanților 

Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Societății JUDSERV 2020 S.R.L. 

referatul de aprobare nr.2528 din 11 februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate 

nr.2529 din 11 februarie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 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     - preşedinte C.J.G 

      dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

35. Proiect de hotărâre nr.33 din 11 februarie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare ale Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., 

referatul de aprobare nr.2530 din 11 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.2531 din 11 februarie 2021 al Direcţiei juridice și administrație publică, 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     - preşedinte C.J.G 

      dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

    dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

 

PREȘEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Aurelia Brebenel 


