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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 mai 

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, 19 mai 2021 

Nr.148 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.148 din 19 mai 2021 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

 

PROIECT AL ORDINII DE ZI 

al şedinţei ordinară a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 

 25 mai 2021, ora 1300 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.97 din 23 aprilie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Consiliului Județean Giurgiu,  referatul de aprobare nr.7117 din 

23 aprilie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.7118 din 23 aprilie 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, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură, avizul Comisiei pentru 

sănătate și protecție socială, 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. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.99 din 26 aprilie 2021 privind aprobarea Statutului județului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.7223 din 26 aprilie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.7224 din 26 aprilie 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, avizul Comisiei de mediu, ape, 

păduri și agricultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială, 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. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.106 din 04 mai 2021 privind aprobarea Planului de Analiză şi 

Acoperire a Riscurilor al județului Giurgiu pe anul 2021, referatul de aprobare nr.7691 din 

04 mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.7692 din 04 mai 2021 al Direcției 

logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.107 din 04 mai 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a unor echipamente 

achiziționate în cadrul proiectului „Management eficient anti-COVID la nivelul DGASPC 

Giurgiu - MACOV, referatul de aprobare nr.7682 din 04 mai 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.7683 din 04 mai 2021 al Direcţiei logistică, managementul spitalelor și 

patrimoniu, 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. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.108 din 04 mai 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită a 

unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și 

îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de 

transport TEN-T” (Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of Ruse 

Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), cod  proiect ROBG-418, 

către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic 

Giurgiu, beneficiar final al proiectului, referatul de aprobare nr.7711 din 04 mai 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.7712 din 04 mai 2021 al Direcţiei logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

de urgență  

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.109 din 05 mai 2021 privind aprobarea numărului şi cuantumului 

stimulentelor financiare care se acordă cadrelor didactice din instituțiile de învățământ 

preuniversitar de stat din județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.7773 din 05 mai 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.7774 din 05 mai 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică, 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. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

    dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

    dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.110 din 06 mai 2021 privind premierea elevilor de nivel liceal din 

județul Giurgiu care au obținut media de absolvire 10 (zece) în anul școlar 2019-2020, 

referatul de aprobare nr.7825 din 06 mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.7826 din 06 mai 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și 

sport 

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

   dna. Florentina Stănculescu  - director executiv 
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   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

    dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.111 din 06 mai 2021 privind acordarea sumei de 18.978 lei 

Colegiului Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”, referatul de aprobare nr.7827 din 06 mai 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.7828 din 06 mai 2021 al Direcției economice, 

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

Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport 

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

   dna. Florentina Stănculescu  - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.118 din 13 mai 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.8409 din 13 mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.8410 din 13 mai 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.122 din 17 mai 2021 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2021, referatul de aprobare nr.8556 din 17 

mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate comun nr.8557 din 17 mai 2021 al Direcției 

economice și al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, 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. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.112 din 10 mai 2021 privind constituirea Comisiei Tehnice de 

amenajare a teritoriului și urbanism din cadrul Consiliului Județean Giurgiu și aprobarea 

Regulamentului de organizare și funcționare al acesteia, referatul de aprobare nr.8129 din 10 

mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.8130 din 10 mai 2021 al Direcției 

urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.113 din 12 mai 2021 pentru modificarea și completarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 08 februarie 2021 privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.8288 din 12 

mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.8289 din 12 mai 2021 al Direcției 

juridice și administrație publică, 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 
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   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

    dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

    dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.114 din 12 mai 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.124 din 20 noiembrie 2020 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu 

cu Administraţia Fondului pentru Mediu, în vederea realizării proiectului „Extindere SMIDS, 

în județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.8291 din 12 mai 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.8292 din 12 mai 2021 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 

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.115 din 12 mai 2021 privind acordarea mandatului special 

reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare 

Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat” pentru aprobarea  

Documentațiilor de Atribuire a gestiunii activității de colectare și transport a deșeurilor 

municipale în Zona 1 și Zona 3 din județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.8293 din 12 mai 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.8294 din 12 mai 2021 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 

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.116 din 12 mai 2021 privind aprobarea achiziţiei de servicii juridice 

de consultanță, asistenţă şi reprezentare, referatul de aprobare nr.8295 din 12 mai 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.8296 din 12 mai 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 

 

16. Proiect de hotărâre nr.117 din 12 mai 2021 privind aprobarea Planului Județean de 

Gestionare a Deșeurilor 2020-2025 pentru județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.8297 din 

12 mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.8298 din 12 mai 2021 al 

Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, 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    - preşedinte C.J.G 

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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17. Proiect de hotărâre nr.119 din 13 mai 2021 privind  aprobarea înființării unui punct de 

lucru al Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., referatul de aprobare nr.8426 din 13 mai 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.8427 din 13 mai 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 

 

18. Proiect de hotărâre nr.120 din 14 mai 2021 privind mandatarea reprezentantului Judeţului 

Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe 

proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din luna mai 2021, referatul de 

aprobare nr.8441 din 14 mai 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.8442 din 14 mai 

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 

 

19. Proiect de hotărâre nr.121 din 14 mai 2021 privind aprobarea cooperării între Județul 

Giurgiu, România, prin Consiliul Județean Giurgiu şi Regiunea Ruse, Republica Bulgaria, 

prin guvernatorul regional, referatul de aprobare nr.8443 din 14 mai 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.8444 din 14 mai 2021 al Compartimentului programe și proiecte 

europene 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 

 

 

 

 

 

 

PREȘEDINTE,      CONTRASEMNEAZĂ, 

Dumitru Beianu      SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

      Aurelia Brebenel 


