ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 24 septembrie 2021, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.406 din 16 septembrie 2021, 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.
Lucrările şedinţei se vor 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.
Prezenți: Meclea Alina, Ionescu Cătălin-Ionuț, Anculescu Silviu-Cristian, Gavrilă Dumitru,
Danciu Dana - Andreea, Negoiță Iulian, Gica Andrei - Ștefan, Georgescu Mihai - Cătălin, Corbea
Cătălin-Virgil, 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, și Cristescu Dan.
Absenți: Crăciun Flory – Ordando.
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, au fost transmise
consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au
avut la dispoziție timp pentru adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii.
Domnul președinte, Dumitru Beianu, deschide lucrările ședinței și propune suplimentarea
ordinii de zi cu următoarele proiecte :
1. Proiect de hotărâre nr.234 din 20 septembrie 2021 privind repartizarea pe unități
administrativ teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării
cheltuielilor pentru drumurile județene și comunale, pe anul 2021, referatul de aprobare
nr.16354 din 20 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16360 din 20
septembrie 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
- șef serviciu
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
2. Proiect de hotărâre nr.235 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico
– economice actualizață și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie
(D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la
bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ601D, Letca Veche – Limită
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județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,06 km”, referatul de aprobare nr.16462 din 21
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16472 din 21 septembrie 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
3. Proiect de hotărâre nr.236 din 21 septembrie 2021 privind aprobarea actualizării
principalilor indicatori tehnico-economici și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local,
pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ401 A Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050,
5,050 km”, referatul de aprobare nr.16463 din 21 septembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.16473 din 21 septembrie 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
4. Proiect de hotărâre nr.237 din 22 septembrie 2021 privind modificarea articolului 3 din
Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.151 din 28 iunie 2021 privind constituirea Comisiei
speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate la Direcția Generală de Asistență
Socială şi Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.16563 din 22 septembrie 2021
al președintelui, raportul de specialitate nr.16570 din 22 septembrie 2021 al Serviciului juridiccontencios și contracte, avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Nina-Carmen Crișu
- șef serviciu
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.238 din 22 septembrie 2021 privind aprobarea solicitării
Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Malu, județul Giurgiu, de
trecere din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unor imobile
situate în extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.16522 din 22
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16613 din 22 septembrie 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
6. Proiect de hotărâre nr.239 din 22 septembrie 2021 privind aprobarea contractului de asociere
în participație încheiat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. Sun Garden
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Colibaşi S.R.L., referatul de aprobare nr.16615 din 22 septembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.16617 din 22 septembrie 2021 al Serviciului juridic-contencios și
contracte, 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
- șef serviciu
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Apoi, supune la vot ordinea de zi și suplimentarea acesteia, care au fost aprobate cu unanimitate de
voturi.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 septembrie 2021 a
Consiliului Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
2. Proiect de hotărâre nr.153 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a
Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027, referatul de aprobare nr.11010 din 28 iunie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11306 din 01 iulie 2021 al
Compartimentului Control intern și managementul calității și al Compartimentului Programe
şi proiecte europene, 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 şi sport și avizul Comisiei juridice,
ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Margareta Cristea
- manager public
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte 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.159 din 08 iulie 2021 privind aprobarea Planului Strategic
Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.11781 din
08 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11991 din 12 iulie 2021 al
Compartimentului Control intern și managementul calității și al Compartimentului Programe
şi proiecte europene, 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 şi sport și avizul Comisiei juridice,
ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. dna. Margareta Cristea
- manager public
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dna Elisabeta Mihalcea
dl. Mihai-Bogdan Tudor
dl. Dumitru Gavrilă
dl. Radu Silviu Deliu
dna Alina Meclea
dl. Silviu Cristian Anculescu

- președinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

4. Proiect de hotărâre nr.182 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Strategiei comune de
securitate a traficului pentru regiunea CBC Ruse-Giurgiu, referatul de aprobare nr.12599 din
20 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12631 din 21 iulie 2021 al
Compartimentului Control intern și managementul calității, 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 şi sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna.Cristina Ingeau
- manager public
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte 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
5. Proiect de hotărâre nr.186 din 11 august 2021 privind aprobarea modificării statului de
funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, referatul de aprobare nr.13760
din 11 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.13801 din 11 august 2021 al
Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură,
avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport și avizul Comisiei juridice, ordine
publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Ruse
- consilier
dna Alina Meclea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.215 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea modificării statului
de funcţii ale Direcției județene de transport, Administrarea drumurilor județene și Control
Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.15771 din 10 septembrie 2021 al președintelui,
raportul de specialitate nr.15780 din 10 septembrie 2021 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. Daniela Ruse
- consilier
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.208 din 09 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului de
cooperare între Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova,
referatul de aprobare nr.15660 din 09 septembrie 2021 al președintelui, raportul de
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specialitate nr.15668 din 09 septembrie 2021 al Compartimentului 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
8. Proiect de hotărâre nr.217 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de aprobare
nr.15791 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15837 din 10
septembrie 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
9. Proiect de hotărâre nr.219 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean Giurgiu nr.166 din 29 iulie 2021 privind aprobarea exploatării şi
repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ
504-zona Giurgiu-Vieru, referatul de aprobare nr.15808 din 10 septembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.15840 din 10 septembrie 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.220 din 10 septembrie 2021 privind modificarea poziției nr.176
din Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 privind
aprobarea Statutului județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15809 din 10 septembrie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15841 din 10 septembrie 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.222 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea dării în folosință
gratuită Școlii Gimnaziale Speciale nr.1, situată în municipiul Giurgiu strada 1 Decembrie
1918, nr.83, a unor tablete de uz școlar achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu,
referatul de aprobare nr.15818 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.15839 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii
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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
12. Proiect de hotărâre nr.232 din 16 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului propriu
de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al
fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, referatul de aprobare nr.16121 din 16
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16134 din 16 septembrie 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
- șef serviciu
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
13. Proiect de hotărâre nr.233 din 16 septembrie 2021 privind acordarea unor sprijine
financiare, referatul de aprobare nr.16122 din 16 septembrie 2021 al președintelui, raportul
de specialitate nr.16135 din 16 septembrie 2021 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. Cosmin Vlad
- șef serviciu
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.224 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 412A
Ogrezeni-Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km.”, referatul de aprobare
nr.15970 din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15981 din 14
septembrie 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
15. Proiect de hotărâre nr.225 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DC 121
Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000-5+000, 5,000 km”, referatul de aprobare nr.15971 din
14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15982 din 14 septembrie
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
dl. Mihai-Bogdan Tudor

- președinte comisie
- preşedinte comisie

16. Proiect de hotărâre nr.226 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ
611, Roata – Sadina- Cartojani – Limită județ Teleorman km 0+000 - 3+380, 5+000 - 6+800,
5,180 km”, referatul de aprobare nr.15972 din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul
de specialitate nr.15983 din 14 septembrie 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
17. Proiect de hotărâre nr.227 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de
cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D
Bucșani (DN61)-Malu Spart(DJ601) km 0+000-7+820, 7,820 km”, referatul de aprobare
nr.15973 din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15984 din 14
septembrie 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
18. Proiect de hotărâre nr.228 din 15 septembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii
Consiliului Județean nr.159 din 29 iulie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico –
economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7,
extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie
Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate - actualizare, referatul de aprobare nr.16066 din 15
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16079 din 15 septembrie 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
19. Proiect de hotărâre nr.231 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea actualizarii
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.16142 din 16 septembrie 2021 al președintelui, raportul
de specialitate nr.16150 din 16 septembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții,
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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
20. Proiect de hotărâre nr.229 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea contractării unui
împrumut din Trezoreria Statului în valoare de 13.751.290 lei, referatul de aprobare
nr.16124 din 16 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16137 din 16
septembrie 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
- șef serviciu
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
21. Proiect de hotărâre nr.230 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea modificării
cuantumului cotizației anuale pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management
Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.16123 din 16 septembrie 2021 al
președintelui, raportul de specialitate nr.16136 din 16 septembrie 2021 al Serviciului Bugetfinanțe 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
- șef serviciu
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
22. Proiect de hotărâre nr.209 din 09 septembrie 2021 privind trecerea din domeniul privat în
domeniul public al judeţului Giurgiu a clădirii C1 aferentă imobilului situat în oraș Bolintin
Vale, str. 1 Mai, nr. 29, județul Giurgiu, înscris în cartea funciară nr. 31221, număr cadastral
31221, referatul de aprobare nr.15722 din 09 septembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.15734 din 09 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii
publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu,
urbanism 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
23. Proiect de hotărâre nr.210 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea dezmembrării
imobilului situat în oraș Bolintin Vale, strada 1 Mai, nr. 29, județul Giurgiu, aflat în
domeniul public al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15739 din 10 septembrie 2021
al președintelui, raportul de specialitate nr.15842 din 10 septembrie 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
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dl. Silviu Cristian Anculescu

- preşedinte comisie

24. Proiect de hotărâre nr.218 din 10 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a imobilului situat în sat
Cetatea, str.Gării, nr.90, comuna Frătești, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.15792 din
10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15836 din 10 septembrie
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
25. Proiect de hotărâre nr.223 din 14 septembrie 2021 privind trecerea din domeniul public al
Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin Vale, a imobilului situat în oraș
Bolintin Vale, str.1 Mai, nr.29, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.15913 din 14
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16005 din 14 septembrie 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
26. Proiect de hotărâre nr.211 din 10 septembrie 2021 privind trecerea din domeniul public al
Judeţului Giurgiu și administrarea Consiliului județean Giurgiu în domeniul public al
Municipiului Giurgiu, a imobilului în suprafață de 7.500,00 mp situat în Municipiul Giurgiu,
șoseaua Sloboziei, nr.194, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.15762 din 10 septembrie
2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15834 din 10 septembrie 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
27. Proiect de hotărâre nr.216 din 10 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri imobile
situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15777 din 10
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15835 din 10 septembrie 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
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dl. Mihai-Bogdan Tudor
dl. Silviu Cristian Anculescu

- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

28. Proiect de hotărâre nr.221 din 10 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412,
referatul de aprobare nr.15817 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.15838 din 10 septembrie 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
29. Proiect de hotărâre nr.212 din 10 septembrie 2021 privind darea în administrarea
Instituției Prefectului - Județul Giurgiu a unor spații în suprafață totală de 1214,38 mp,
situate la parterul și etajul I al sediului Consiliului Județean Giurgiu, din municipiul Giurgiu,
Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de
aprobare nr.15763 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15831
din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes
județean și administrativ, 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. Daniela Burcea
- director executiv
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
30. Proiect de hotărâre nr.213 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea dării în
administrarea Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu“ Giurgiu a unor spații în suprafață de
416,83 mp, situate la parterul și subsolul sediului Consiliului Județean Giurgiu, din
municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al județului
Giurgiu, referatul de aprobare nr.15764 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.15832 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii
publice de interes județean și administrativ, 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. Daniela Burcea
- director executiv
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
31. Proiect de hotărâre nr.214 din 10 septembrie 2021 privind darea în administrarea
Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura
Teritorială pentru Probleme Speciale Giurgiu a unui spațiu în suprafață de 39,06 mp, situat la
parterul sediului Consiliului Județean Giurgiu, din municipiul Giurgiu, Bulevardul București,
nr.10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15765 din 10
septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15833 din 10 septembrie 2021 al
Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul
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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. Daniela Burcea
- director executiv
dna Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
XXXXXXXXX
În continuare, doamna secretar prezintă procesul - verbal al ședinței extraordinare din 13 septembrie
2021. Supus la vot acesta este aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu pentru perioada
2021-2027.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.196
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Strategic Instituțional 2021-2027 al Consiliului
Județean Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.197
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei comune de securitate a traficului pentru regiunea
CBC Ruse-Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.198
5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Muzeului Judeţean
„Teohari Antonescu” Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.199
6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcției Județene de
Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.200
7. Proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de cooperare între Județul Giurgiu din România
și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.201
8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Spitalului
Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.202
9. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.166 din 29 iulie
2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor
limitrofi drumului judeţean DJ 504-zona Giurgiu-Vieru.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.203
10. Proiect de hotărâre privind modificarea poziției nr.176 din Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului
Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 privind aprobarea Statutului județului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.204
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11. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Școlii Gimnaziale Speciale nr.1,
situată în municipiul Giurgiu strada 1 Decembrie 1918, nr.83, a unor tablete de uz școlar
achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.205
12. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului
Giurgiu și a bugetului de venituri și cheltuieli al fondurilor externe nerambursabile pe anul
2021(dl.Corozel nu votează la acest punct).
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.206
13. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.207
14. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 412A Ogrezeni-Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540;
8,540 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.208
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000-5+000, 5,000
km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.209
16. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru
obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata – Sadina- Cartojani – Limită județ
Teleorman km 0+000 - 3+380, 5+000 - 6+800, 5,180 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.210
17. Proiect de hotărâre privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D Bucșani (DN61)-Malu Spart(DJ601) km 0+0007+820, 7,820 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.211
18. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean nr.159 din 29 iulie 2021
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și
modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția
exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate – actualizare.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.212
19. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizarii 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”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.213
20. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui împrumut din Trezoreria Statului în
valoare de 13.751.290 lei.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.214
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21. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării cuantumului cotizației anuale pentru Asociația
de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”.
Adoptat cu un număr de 19 voturi ”pentru” ”și 11 voturi ”împotrivă ”, devine hotărârea
nr.215
22. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al judeţului Giurgiu
a clădirii C1 aferentă imobilului situat în oraș Bolintin Vale, str. 1 Mai, nr. 29, județul Giurgiu,
înscris în cartea funciară nr. 31221, număr cadastral 31221.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.216
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului situat în oraș Bolintin Vale,
strada 1 Mai, nr. 29, județul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.217
24. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea
Consiliului Județean Giurgiu a imobilului situat în sat Cetatea, str.Gării, nr.90, comuna Frătești,
județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.218
25. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Județului Giurgiu în domeniul public
al orașului Bolintin Vale, a imobilului situat în oraș Bolintin Vale, str.1 Mai, nr.29, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.219
26. Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public al Judeţului Giurgiu și administrarea
Consiliului județean Giurgiu în domeniul public al Municipiului Giurgiu, a imobilului în suprafață de
7.500,00 mp situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, nr.194, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.220
27. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea
Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.221
28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea
Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.222
29. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Instituției Prefectului - Județul Giurgiu a
unor spații în suprafață totală de 1214,38 mp, situate la parterul și etajul I al sediului Consiliului
Județean Giurgiu, din municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al
județului Giurgiu,
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.223
30. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrarea Muzeului Județean ,,Teohari
Antonescu“ Giurgiu a unor spații în suprafață de 416,83 mp, situate la parterul și subsolul sediului
Consiliului Județean Giurgiu, din municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul
public al județului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.224
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31.Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Administrației Naționale a Rezervelor de Stat
și Probleme Speciale pentru Structura Teritorială pentru Probleme Speciale Giurgiu a unui spațiu în
suprafață de 39,06 mp, situat la parterul sediului Consiliului Județean Giurgiu, din municipiul
Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.225
32. Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ teritoriale a sumelor defalcate
din taxa pe valoarea adăugată destinate finanțării cheltuielilor pentru drumurile județene și comunale,
pe anul 2021(dl.Corozel nu votează la acest punct).
Adoptat cu un număr de 29 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.226
33. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată și revizuită
la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnicoeconomici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de
investiţii „Modernizare DJ601D, Letca Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,06
km”
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.227
34. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării principalilor indicatori tehnico-economici și a
cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ401 A
Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5,050 km”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.228
35. Proiect de hotărâre privind modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu
nr.151 din 28 iunie 2021 privind constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității
desfășurate la Direcția Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.229
36. Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul
Local al Comunei Malu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul
public al judeţului, a unor imobile situate în extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.230
37. Proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de asociere în participație încheiat între Județul
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. Sun Garden Colibaşi S.R.L.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru” ”și 12 voturi ”împotrivă”, devine hotărârea
nr.231
PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel
Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 24 septembrie 2021
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