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 20 aprilie
2021, ora 1300 la sediul Centrul cultural ”Ion Vinea”, str.Hristo Botev, nr.2, 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, 14 aprilie 2021
Nr.116
F-PG 15.08

ANEXĂ
la Dispoziția nr.116 din 14 aprilie 2021
a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu

PROIECT AL ORDINII DE ZI
al şedinţei ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de
20 aprilie 2021, ora 1300
1. Depunere jurământ – Tudorache Petre
2. Depunere jurământ – Croitorescu Alexandru Liviu
3. Proiect de hotărâre nr.62 din 02 martie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil situat în
Municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.3699 din 02 martie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.3700 din 02 martie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 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
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.87 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric „Mausoleul
Eroilor” și a terenului aferent acestuia, situat în municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.18B,
județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.6200 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.6201 din 08 aprilie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu,
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. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.88 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric „Crucea
lui Mihai Viteazul” și a terenului aferent acestuia, situat în sat Crucea de Piatră, comuna Călugăreni,
județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.6202 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.6203 din 08 aprilie 2021 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și patrimoniu,
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. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.89 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a monumentului istoric
„Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat Crucea de
Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.6204 din 08
aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6205 din 08 aprilie 2021 al Direcției logistică,
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managementul spitalelor și patrimoniu, 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. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.90 din 08 aprilie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil situat în sat Crucea
de Piatră, Șoseaua București-Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul Giurgiu, referatul de aprobare
nr.6206 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6207 din 08 aprilie 2021 al
Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 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. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.77 din 22 martie 2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi
cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituțiilor publice finanțate
integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului fondurilor externe nerambursabile
pe anul 2021 și estimării pe anii 2022-2024, referatul de aprobare nr.5062 din 22 martie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.5060 din 22 martie 2021 al Compartimentului Investiții,
raportul de specialitate nr.5063 din 22 martie 2021 al Direcției Economice, 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. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.91 din 09 aprilie 2021 privind aprobarea contractării unei finanţări
rambursabile interne în valoare de 18.500.000 lei, referatul de aprobare nr.6313 din 09 aprilie 2021
al președintelui, raportul de specialitate nr.6314 din 09 aprilie 2021 al Direcției economice și avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
10. Proiect de hotărâre nr.92 din 12 aprilie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, referatul
de aprobare nr.6422 din 12 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6423 din 12 aprilie
2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu
de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
11. Proiect de hotărâre nr.16 din 01 februarie 2021 pentru completarea Anexei nr.1 la Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr.163 din 29 decembrie 2020, privind stabilirea taxelor care vor fi
percepute de Consiliul Județean Giurgiu şi de instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul
fiscal 2021, referatul de aprobare nr.1786 din 01 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate
nr.1787 din 01 februarie 2021 al Direcției economice, 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. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
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dl. Alexandru George Popescu
dl. Silviu Cristian Anculescu

- președinte comisie
- preşedinte comisie

12. Proiect de hotărâre nr.93 din 12 aprilie 2021 privind aprobarea modificării organigramei și a
statului de funcții ale Societății JUDSERV 2020 S.R.L., referatul de aprobare nr.6429 din 12 aprilie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6430 din 12 aprilie 2021 al Direcției 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. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
13. Proiect de hotărâre nr.94 din 13 aprilie 2021 privind aprobarea asigurării sustenabilităţii activităţilor
proiectului „Servicii integrate pentru grupuri vulnerabile - o punte pentru dezvoltarea comunităților
locale”, cod PN4052, în cadrul Apelului 4 „Dezvoltare locală”, organizat în cadrul Programului
Dezvoltare locală, reducerea sărăciei şi creșterea incluziunii romilor, finanțat din Granturile SEE și
Norvegiene 2014-2021, referatul de aprobare nr.6478 din 13 aprilie 2021 al președintelui, raportul
de specialitate nr.6479 din 13 aprilie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Florentina Stănculescu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.86 din 08 aprilie 2021 privind delegarea reprezentantului asiguraților din
județul Giurgiu în Adunarea Reprezentanților din cadrul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate,
referatul de aprobare nr.6198 din 08 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.6199 din
08 aprilie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, 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. Nina Carmen Crișu
- director executiv
dl. Radu-Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

PREȘEDINTE,
Dumitru Beianu
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CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Aurelia Brebenel

