ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 07 APRILIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 07 APRILIE 2022, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.112 din 01 aprilie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.
Prezenți: Beianu Dumitru, Meclea Alina, Corbea Cătălin-Virgil, Ionescu Cătălin-Ionuț,
Anculescu Silviu-Cristian, Gavrilă Dumitru, Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei Ștefan, Georgescu Mihai - Cătălin, Enache Nicolae, Deliu Radu - Silviu, Lungu Silviu, Croitorescu
Alexandru - Liviu, Tudor Mihai - Bogdan, Nan Tiberiu - Genu, Alecu Constantin, Mihalcea
Elisabeta, Tudorache Petre, Corozel Lucian, Preda Ionuț - Gabriel,Vucă Emil - Gabriel, Stoianovici
Crina-Alexandra, Lazăr Daniel - Cosmin, Răgălie Cristian - Mihai, Ionescu Diana - Marga, Bălan
Cristina, Grigore Mihăiță - Napoleon, Simion Cosmin – Niculae, Cristescu Dan și Bardan Daniela.
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă
consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului.
Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței și supune la vot
suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte:
1. Proiect de hotărâre nr.65 din 24 martie 2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea
și îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”,
referatul de aprobare nr.5964 din 24 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.5972 din 24 martie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului- Compartiment
Programe și proiecte europene și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
2. Proiect de hotărâre nr.73 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza Proiect tehnic de execuție, Detalii de execuție (PT, DE), rest de executat,
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum și a devizului general pentru
obiectivul de investiții „Modernizare DJ404 Limită județ Dâmbovița– Drăgăneasca –
Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km”, referatul de aprobare nr.6527 din 30 martie 2022
al președintelui, raportul de specialitate nr.6532 din 30 martie 2022 al Direcției Achiziții
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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
- președinte C.J.G
dna Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
3. Proiect de hotărâre nr.74 din 31 martie 2022 privind completarea Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură a Consiliului Județean Giurgiu, referatul de
aprobare nr. 6574 din 31 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6580 din 31
martie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine
publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna Nina Carmen Crișu
- șef serviciu
dl. Silviu-Cristian Anculescu - președinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.75 din 31 martie 2022 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și
îmbunătățirea eficientei energetice la Școala specială Giurgiu”, referatul de aprobare
nr.6616 din 31 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6622 din 31 martie
2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului- Compartiment Programe și proiecte
europene și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.76 din 01 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Anexelor
nr. 5 și nr. 6.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19 din 03 februarie 2022 privind
aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de
venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și
subvenții și a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
38 din 07 martie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Judetului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.6702 din 01 aprilie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.6708 din 01 aprilie 2022 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
- președinte C.J.G
dna Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
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Se supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia care au fost aprobate cu unanimitate de
voturi.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 07 martie 2022 a Consiliului Județean
Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Depunere jurământ - consilier județean Daniela Bardan
3. Proiect de hotărâre nr.59 din 16 martie 2022 pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei
Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă,
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, referatul de aprobare nr.5349 din 16 martie 2022
al președintelui, raportul de specialitate nr.5356 din 16 martie 2022 al Direcției Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru educație,
cultură, tineret și sport, 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
- președinte comisie
dna. Alina Meclea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.60 din 22 martie 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare
încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru
îndeplinirea în comun a unor misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate și a resurselor
financiare necesare punerii în aplicare, referatul de aprobare nr.5808 din 22 martie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.5814 din 22 martie 2022 al Compartimentului Secretariat
executiv ATOP, registratură și relații cu publicul, 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. Stîngă Denisa
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.62 din 24 martie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1.a – 1.c și 2.a – 2.i
la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului
propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al
instituțiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului
creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii
2023-2025, referatul de aprobare nr.5987 din 24 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.5993 din 24 martie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
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6. Proiect de hotărâre nr.63 din 24 martie 2022 privind aprobarea modificării organigramei și
statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, referatul de aprobare nr.6062 din 24
martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6065 din 24 martie 2022 al
Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură, 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. Mariana Ionescu
- consilier
dl. Radu-Silviu Deliu
- presedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.64 din 24 martie 2022 privind modificarea Anexelor nr.1 și 4 la Hotărârea
nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu
modificările și completările ulterioare, referatul de aprobare nr.6063 din 24 martie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.6066 din 24 martie 2022 al Compartimentului Resurse
umane, salarizare 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
8. Proiect de hotărâre nr.66 din 25 martie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, referatul
de aprobare nr.6078 din 25 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6084 din 25
martie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 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
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Radu-Silviu Deliu
- președinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.67 din 28 martie 2022 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 data de 29 aprilie 2022, referatul de
aprobare nr.6201 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6207 din 28 martie
2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului - Compartiment 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
10. Proiect de hotărâre nr.68 din 28 martie 2022 privind aprobarea Contractului de vânzare cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul
Giurgiu, referatul de aprobare nr.6245 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.6251 din 28 martie 2022 al Administratorului public, avizul Comisiei buget, finanțe, economie,
fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
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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
- presedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
11. Proiect de hotărâre nr.69 din 28 martie 2022 privind transformarea unei funcţii publice
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de
aprobare nr.6257 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6263 din 28
martie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor
publice de cultură, 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. Mariana Ionescu
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- presedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
12. Proiect de hotărâre nr.70 din 28 martie 2022 privind aprobarea Contractului de vânzare cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Bolintin
Deal, referatul de aprobare nr.6246 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.6252 din 28 martie 2022 al Administratorului public, 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
- presedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
13. Proiect de hotărâre nr.71 din 29 martie 2022 privind aprobarea modificării organigramei și
statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de aprobare nr.6390 din
29 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6395 din 29 martie 2022 al
Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură, 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. Mariana Ionescu
- consilier
dl. Radu-Silviu Deliu
- presedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu - preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.61 din 22 martie 2022 privind trecerea în domeniul public al Județului
Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil-teren în suprafață de
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3.116,00 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul Municipiului
Giurgiu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.5819 din 22 martie 2022 al președintelui,
raportul de specialitate nr.5824 din 22 martie 2022 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
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate.

XXXXXXXXX
În continuare, doamna secretar supune la vot procesul - verbal al ședinței ordinare din 07
martie 2022 care a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Depunere jurământ - consilier județean Daniela Bardan
3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii Consiliului Judeţean nr.117
din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale Locale (E.I.L.) în
domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă, violenţei asupra copilului şi a
violenţei în familie
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.57
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul
Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a
unor misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate și a resurselor financiare necesare
punerii în aplicare
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.58
5. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.1.a – 1.c și 2.a – 2.i la Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu
de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al
instituțiilor publice finanțate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului
creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării
pe anii 2023-2025
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.59
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale
Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.60
7. Proiect de hotărâre privind modificarea Anexelor nr.1 și 4 la Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie
2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul din
cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al Consiliului
Judeţean Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu modificările și
completările ulterioare
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.61

6

8. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu 30 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 1 „abţineri”, devine
hotărârea nr.62
9. Proiect de hotărâre 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 data de 29 aprilie 2022
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.63
10. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de vânzare - cumpărare acțiuni emise de
Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul Giurgiu
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.64
11. Proiect de hotărâre privind transformarea unei funcţii publice vacante din cadrul aparatului
de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.65
12. Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de vânzare - cumpărare acțiuni emise de
Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Bolintin Deal.
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.66
13. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei și statului de funcții ale
Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.67
14. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în
administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil-teren în suprafață de 3.116,00 mp,
adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul Municipiului Giurgiu,
județul Giurgiu,
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.68
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței
energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”.
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.69
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza Proiect
tehnic de execuție, Detalii de execuție (PT, DE), rest de executat, actualizarea principalilor
indicatori tehnico-economici precum și a devizului general pentru obiectivul de investiții
„Modernizare DJ404 Limită județ Dâmbovița– Drăgăneasca – Florești, km 6+600 – 13+327,
6,727 km”.
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.70
17. Proiect de hotărâre privind completarea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură a Consiliului Județean Giurgiu
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.71
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18. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare și îmbunătățirea eficientei
energetice la Școala specială Giurgiu”.
Adoptat cu un număr de 31 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.72
19. Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 5 și nr. 6.1 la
Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a
bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și
estimării pe anii 2023-2025, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 07
martie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judetului
Giurgiu pe anul 2022.
Adoptat cu 19 voturi „pentru”, 0 voturi „împotrivă” şi 12 „abţineri”, devine
hotărârea nr.73

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 07 aprilie 2022
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