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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 27 

octombrie 2021, ora 1100 care se va desfășura 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, 21 octombrie 2021 

Nr.461 
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ANEXĂ 

la Dispoziția nr.461 din 21 octombrie 2021 

a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu 

 

PROIECTUL ORDINII DE ZI 

a şedinţei ordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de 

27 octombrie 2021, ora 1100 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 octombrie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.261 din 14 octombrie 2021 privind aprobarea contului de execuție 

al bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul III 2021, 

referatul de aprobare nr.18248 din 14 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.18251 din 14 octombrie 2021 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. Cosmin Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

       dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.262 din 14 octombrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, referatul de 

aprobare nr.18249 din 14 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18253 

din 14 octombrie 2021 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. Cosmin Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.267 din 18 octombrie 2021 privind aprobarea actualizării Devizului 

general și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare 

energetică sediu administrativ Consiliul Județean Giurgiu”, în faza Documentație de avizare 

a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare nr.18427 din 18 octombrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.18433 din 18 octombrie 2021 al Direcției Achiziții 

publice 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

    dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.268 din 18 octombrie 2021 privind aprobarea actualizării Devizului 

general, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare 

de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 503A, 

Halta CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ 

Teleorman”, referatul de aprobare nr.18447 din 18 octombrie 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.18451 din 18 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 
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   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.252 din 11 octombrie 2021 privind atribuirea în folosință gratuită 

Asociației Viață și Speranță 2003 a unui spațiu în suprafață de 29,00 mp, aparținând 

domeniului privat al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17924 din 11 octombrie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.17935 din 11 octombrie 2021 al Direcției 

patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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 

 

7. Proiect de hotărâre nr.253 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea dării în folosință 

gratuită Inspectoratului Teritorial al Poliției de Frontieră Giurgiu a unui echipament 

achiziționat în cadrul proiectului „Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea 

conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T”, 

referatul de aprobare nr.17883 din 11 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.17928 din 11 octombrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ 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 

 

8. Proiect de hotărâre nr.269 din 18 octombrie 2021 privind darea în administrarea  

Consiliului Național al Audiovizualului a unui spațiu în suprafață totală de 11,75  mp, la 

etajul IV al imobilului situat  în  municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4, aflat în 

domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.18492 din 18 octombrie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.18498 din 18 octombrie 2021 al Direcției 

patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ 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 

 

9. Proiect de hotărâre nr.254 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea dezmembrării 

imobilului înscris în cartea funciară nr.35057 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al 

judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.17918 din 11 octombrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.17929 din 11 octombrie 2021 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.255 din 11 octombrie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Adunații Copăceni, județul Giurgiu, de 

trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat 

în intravilanul comunei Adunații Copăceni, sat Varlaam, județul Giurgiu, referatul de 
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aprobare nr.17919 din 11 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.17930 

din 11 octombrie 2021 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.260 din 14 octombrie 2021 privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor imobile situate în 

extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.18226 din 14 octombrie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18255 din 14 octombrie 2021 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

    dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.259 din 12 octombrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul I al anului școlar 2021-2022, precum și a numărului și 

cuantumului acestora, referatul de aprobare nr.18043 din 12 octombrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.18049 din 12 octombrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și 

contabilitate, 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  

   dl. Cosmin Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dna Alina Meclea    - președinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.263 din 14 octombrie 2021 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Giurgiu în Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.18283 din 14 octombrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.18365 din 15 octombrie 2021 al Serviciul Juridic-contencios și contracte, 

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   - șef serviciu 

   dna Alina Meclea    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.264 din 14 octombrie 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 noiembrie 2021, 

referatul de aprobare nr.18302 din 14 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.18348 din 14 octombrie 2021 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului -  

Compartimentul Dezvoltare regională și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

    dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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15. Proiect de hotărâre nr.275 din 19 octombrie 2021 privind aprobarea Notei conceptuale şi 

a Temei de proiectare pentru obiectivul de investiţii „Construire Spital Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu”, referatul de aprobare nr.18641 din 19 octombrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.18644 din 19 octombrie 2021 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului 

- Compartimentul Dezvoltare regională, 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 

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

      dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.266 din 15 octombrie 2021 privind aprobarea Programului pentru 

pregătirea și întreținerea drumurilor județene, din administrarea Consiliului Județean 

Giurgiu, în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în sezonul de 

iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.18306 din 15 octombrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.18395 din 15 octombrie 2021 al Serviciul Juridic-contencios și 

contracte, 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. Nina Carmen Crișu   - șef serviciu 

        dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.270 din 18 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Florești-Stoenești, prin Consiliul Local 

al Comunei Florești-Stoenești în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes 

judeţean, în sezonul de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.18502 din 18 octombrie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18510 din 18 octombrie 2021 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, 

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. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.271 din 18 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Bulbucata, prin Consiliul Local al 

Comunei Bulbucata în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, 

în sezonul de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.18503 din 18 octombrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.18511 din 18 octombrie 2021 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, 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 
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   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.272 din 18 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al 

Comunei Toporu în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în 

sezonul de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.18504 din 18 octombrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.18512 din 18 octombrie 2021 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, 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. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.273 din 18 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al 

Comunei Roata de Jos în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, 

în sezonul de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.18505 din 18 octombrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.18513 din 18 octombrie 2021 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, 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. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

 

PREȘEDINTE,  

Dumitru Beianu 

 

SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI 

       Aurelia Brebenel 


