ROMÂNIA
JUDEŢUL GIURGIU
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU
MINUTA
ŞEDINŢEI ORDINARE A CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU
DIN DATA DE 27 OCTOMBRIE 2021
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 27 octombrie 2021, ora 1100, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.461 din 21 octombrie 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 cu respectarea prevederilor Hotărârii nr.111 din 29
octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu.
Prezenți: Meclea Alina, 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, Crăciun Flory – Ordando și Cristescu Dan.
Absenți: Corbea Cătălin-Virgil.
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.
Ordinea de zi a ședinței a fost suplimentată cu următoarele proiecte :
-

Proiect de hotărâre nr.276 din 21 octombrie 2021 privind aprobarea asocierii între Județul
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. TOREDO PRODUCTION S.R.L, referatul de
aprobare nr.18773 din 21 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18776
din 21 octombrie 2021 al Serviciul Juridic-contencios și contracte, 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. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.277 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiții „Modernizare drum judetean DJ 602, Limită județ
Ilfov-Bâcu-Joița-Săbăreni-Limita Județ Ilfov”- Tronsonul 1: Limită Județ Ilfov-Bâcu/DJ
601A și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”,
referatul de aprobare nr.18877 din 22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.18886 din 22 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții,
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
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dna. Lidia Pană
dl. Mihai-Bogdan Tudor
dl. Silviu Cristian Anculescu

- director executiv
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.278 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drum județean DJ 602, Limită județ
Ilfov-Bâcu-Joița-Săbăreni-Limită județ Ilfov”- Tronsonul 2:Joița – Săbăreni - Limită județ
Ilfov și a cererii de finanţare prin Programul Național de Investiţii „Anghel Saligny”,
referatul de aprobare nr.18878 din 22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.18887 din 22 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții,
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. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.279 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 401A Limită județ
Ilfov-Tântava-Mihai Vodă-Bolintin Deal-Bolintin Vale-Găiseni-Cărpenișu-Limită județ
Dâmbovița” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel
Saligny”, referatul de aprobare nr.18879 din 22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.18888 din 22 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții,
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. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.280 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-PutineiuGogoșari-limită județ Teleorman – sector 1 Km 3+048 – 20+200” și a cererii de finanţare
prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de aprobare nr.18880 din
22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18889 din 22 octombrie 2021
al Direcției Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.281 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-PutineiuGogoșari-limită județ Teleorman – sector 2 Km 20+200 – 32+152” și a cererii de finanţare
prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de aprobare nr.18881 din
22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18890 din 22 octombrie 2021
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al Direcției Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
-

Proiect de hotărâre nr.282 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 401B, Herăști – DN4, km 0+000
– km 4+431” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel
Saligny”, referatul de aprobare nr.18882 din 22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de
specialitate nr.18891 din 22 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții,
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. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.283 din 22 octombrie 2021 privind aprobarea devizului general
estimativ pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 601A Limita judet
Ilfov – Bâcu – Joița – Cosoba – Limita județ Dâmbovița, km 11+500 – km 23+799” și a
cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”, referatul de
aprobare nr.18883 din 22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18892
din 22 octombrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Se 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 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
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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
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
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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 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
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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
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
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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
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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
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

XXXXXXXXX
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1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 octombrie 2021 a Consiliului
Județean Giurgiu
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul III, 2021.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devine hotărârea, devine hotărârea nr.247
3. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devine hotărârea, devine hotărârea nr.248
4. Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Devizului general și a indicatorilor tehnicoeconomici pentru obiectivul de investiții „Eficientizare energetică sediu administrativ Consiliul
Județean Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.249
5. Proiect de hotărâre 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”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.250
6. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 18 voturi ”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devine hotărârea, devine hotărârea nr.251
7. Proiect de hotărâre 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”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.252
8. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.253
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9. Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea funciară nr.35057
Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.254
10. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.255
11. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea
Consiliului Județean Giurgiu a unor imobile situate în extravilanul comunei Malu, județul Giurgiu.
În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul de hotărâre devine hotărârea
nr.256
12. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.257
13. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean Giurgiu în
Consiliul de Administrație al Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu.
În urma desfășurării procedurii votului secret, proiectul de hotărâre devine hotărârea
nr.258
14. 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 luna noiembrie 2021.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.259
15. Proiect de hotărâre privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de proiectare pentru
obiectivul de investiţii „Construire Spital Judeţean de Urgenţă Giurgiu”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.260
16. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.261
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17. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.262
18. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.263
19. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.264
20. Proiect de hotărâre 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.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.265
21. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și
S.C. TOREDO PRODUCTION S.R.L
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.266
22. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiții
„Modernizare drum judetean DJ 602, Limită județ Ilfov-Bâcu-Joița-Săbăreni-Limita Județ Ilfov”Tronsonul 1: Limită Județ Ilfov-Bâcu/DJ 601A și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.267
23. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare drum județean DJ 602, Limită județ Ilfov-Bâcu-Joița-Săbăreni-Limită județ Ilfov”Tronsonul 2 : Joița – Săbăreni - Limită județ Ilfov și a cererii de finanţare prin Programul Național de
Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.268
24. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare și modernizare DJ 401A Limită județ Ilfov-Tântava-Mihai Vodă-Bolintin Deal-Bolintin
Vale-Găiseni-Cărpenișu-Limită județ Dâmbovița” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de
Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.269
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25. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 1 Km 3+048 –
20+200” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.270
26. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 2 Km 20+200 –
32+152” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.271
27. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii
„Modernizare DJ 401B, Herăști – DN4, km 0+000 – km 4+431” și a cererii de finanţare prin Programul
Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.272
28. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general estimativ pentru obiectivul de investiţii
„Reabilitare și modernizare DJ 601A Limita judet Ilfov – Bâcu – Joița – Cosoba – Limita județ Dâmbovița,
km 11+500 – km 23+799” și a cererii de finanţare prin Programul Naţional de Investiţii „Anghel Saligny”.
Adoptat cu un număr de 30 voturi ”pentru”, devine hotărârea nr.273

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 27 octombrie 2021
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