ROMÂNIA
JUDEȚUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEȚEAN GIURGIU

DISPOZIȚIE
privind convocarea ședinței extraordinare a Consiliului Județean Giurgiu
Având în vedere prevederile art.179 alin.(1), alin.(2) lit.b), alin.(4) și alin.(6) raportat la
art.134 alin.(5) și alin.(7), art.197 alin.(4)-(5), 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,
PREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN GIURGIU
DISPUNE:
Art.1. (1) Se convoacă Consiliul Județean Giurgiu în ședință extraordinară în data de 16
martie 2021, ora 1100, care se va desfășura cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29
octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.
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, 12 martie 2021
Nr.79
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ANEXĂ
la Dispoziția nr.79 din 12 martie 2021
a Președintelui Consiliului Județean Giurgiu
PROIECTUL ORDINII DE ZI
a şedinţei extraordinare a Consiliului Judeţean Giurgiu din data de
16 martie 2021, ora 1100
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25 februarie 2021 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului

2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 03 martie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
3. Proiect de hotărâre nr.60 din 01 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, extindere și modernizare Secția boli
infecțioase și Compartiment HIV” din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, în
faza Proiect tehnic și detalii de execuție, referatul de aprobare nr.3616 din 01 martie 2021
al președintelui, raportul de specialitate nr.3617 din 01 martie 2021 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. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.61 din 01 martie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice pentru obiectivul de investiţii “Bază tehnico-materială pentru creşterea vitezei
de răspuns în situaţii de urgenţă”, în faza Proiect tehnic de execuție, referatul de aprobare
nr.3633 din 01 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3634 din 01 martie
2021 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. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
5. 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 Direcţiei juridice și
administrație publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu
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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
6. Proiect de hotărâre nr.63 din 04 martie 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
”Ansamblul comemorativ” și a terenului aferent acestuia, situat în comuna Călugăreni, sat
Crucea de Piatră, strada Șoseaua București – Giurgiu, nr.2 A, județul Giurgiu, referatul de
aprobare nr.3986 din 04 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3987 din
04 martie 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
7. Proiect de hotărâre nr.64 din 04 martie 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 unui bun imobil situat în
sat Crucea de Piatră, Șoseaua București – Giurgiu, nr.2, comuna Călugăreni, județul
Giurgiu, referatul de aprobare nr.3988 din 04 martie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.3989 din 04 martie 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.65 din 04 martie 2021 privind atribuirea în folosinţă gratuită a
unui spaţiu în suprafaţa de 55,67 mp Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din
România, Filiala Giurgiu, aparţinând domeniului privat al judeţului Giurgiu, referatul de
aprobare nr.3990 din 04 martie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3991 din
04 martie 2021 al Direcției 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
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9. Proiect de hotărâre nr.71 din 10 martie 2021 privind aprobarea asocierii Județului
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local
al Municipiului Giurgiu în vederea realizării Proiectului ”Campus Școlar Profesional
și Tehnic/Dual în municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.4378 din 10 martie 2021
al președintelui, raportul de specialitate nr.4379 din 10 martie 2021 al
Compartimentului programe și proiecte europene și al Direcției juridice și administație
publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură,
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
dna. Nina Carmen Crișu
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Alexandru-George Popescu
- preşedinte comisie
dna. Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu-Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

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