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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A CONSILIULUI JUDEŢEAN 

GIURGIU DIN DATA DE 19 MARTIE 2018 
 
 
 

 Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Giurgiu, din municipiul 
Giurgiu, str.Bucureşti nr.10. 
 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 19 martie 2018, ora 1100, în şedinţă 
ordinară publică de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina conform 
prevederilor art.94(1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu. 

  
 
 

 Sunt prezenţi domnii consilieri judeţeni: 
Nr.  
Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1. Mina Marian PSD Prezent 
2. Andronache Vasile ALDE Prezent 
3. Delea Mirela PSD Prezent 
4. Ştenghel Cristian     PSD Prezent 
5. Dobre Aurelia PSD Prezent 
6. Bardan Daniela PSD Prezent 
7. Moţan Gogu PSD Prezent 
8. Grigore Dumitru PSD Prezent 
9. Petrache Marin PSD Prezent 
10. Preda Ionuţ-Gabriel PSD Prezent 
11. Corozel Lucian PSD Prezent 
12. Teişanu Cătălin-Marius PSD Prezent 
13. Geantă Ionel PSD Prezent 
14. Peia Mariana PSD                    Prezent  
15. Marica Ştefan-Ciprian PSD Prezent 
16. Georgescu Mihai -Cătălin PSD Prezent 
17. Andrei Mircea PSD Prezent  
18. Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 
19. Cristescu Dan PSD Prezent 
20. Bălan Cristina PSD Prezent 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl. Marian Mina - preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, care 
constată cadrul legal al desfăşurării şedinţei. 
Au participat la lucrările şedinţei: 
- Dna Stănculescu Florentina – director executiv adjunct C.J.G.; 
- Dl.Mardale Nicu – consilier C.J.G; 
- Dna Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G ; 
- Dna Burcea Daniela – director executiv C.J.G.; 
- Dna Cioacă Daniela –  director executiv C.J.G ; 
- Dna Ionescu Mariana – consilier C.J.G; 
- Dl.Grătianu Cristian – administrator public C.J.G; 
- Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 
- Este prezentă dna.Daniela Ionela Pătru  –  secretarul judeţului Giurgiu. 
- Lucrările şedinţei sunt asigurate de doamna Madina Bălăceanu, consilier juridic în cadrul Direcţiei 

juridice, Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu şi arhivă. 
   
 
 

Se intonează Imnul Naţional 
 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Bună ziua! Are toată lumea ordinea de zi? Vă propun să votăm ordinea de zi. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc mult.Unanimitate 
- Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 14 februarie 2018 a 

Consiliului Judeţean Giurgiu 
Prezintă: dna.Daniela Ionela Pătru  - secretar al judeţului 
 

- Expunerea de motive nr.2613 din 02 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, referatul constatator nr.2614 din 02 martie 2018 al Secretarului 
judeţului şi Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  
judeţean, înainte de expirarea duratei normale a mandatului, a domnului Boerescu Mihnea Mihai, 
membru al Partidului Naţional Liberal  şi declarării vacante a locului ocupat de acesta 
   Prezintă: dl.Marian Mina   – preşedinte C.J.G 

     dl. Ştefan Ciprian Marica   -  preşedinte comisie 
   dna. Daniela Ionela Pătru  - secretar al judeţului 
 
 

- Expunerea de motive nr.2440 din 26 februarie 2018, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism, investiţii, referatul nr.2441 din 26 februarie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi 
Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.5 din 18 ianuarie 2018 a Consiliului 
Judeţean Giurgiu 

21. Simion Cosmin Niculae PSD Prezent 
22. Mihuţ Georgeta PNL Prezent 
23. Neagu Cristiana-Daniela PNL Prezent 
24. Radu Marius-Ionuţ PNL Prezent 
25. Gavrilă Dumitru PNL Prezent 
26. Velicu Florian PNL Prezent 
27. Epure Emil-Nicolae PNL                   Prezent  
28. Iacob Marius Nicuşor PNL Suspendat 
29. Mustăţea Vasile ALDE Absent 
30. Basangiac Constantin ALDE Prezent 
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Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
      dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
      dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment 
 
- Expunerea de motive nr.2449 din 27 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 

publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, referatul nr.2450 din 
27 februarie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Orasul  Bolintin-Vale în vederea realizării obiectivului de investiţii 
„Amenajare sensuri giratorii în intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii 
Republicii (DC 133) cu DJ601, km 16+727, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu” 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
       dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
           dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment  
 
- Expunerea de motive nr.2451 din 27 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 

publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii, referatul nr.2452 din 
27 februarie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
asocierii dintre Judeţul Giurgiu si Comuna Joiţa în vederea realizării lucrării „Covor bituminos pe DJ 
601 A Limită judet Ilfov – Bâcu; Joiţa – Cosoba km 11+500-14+400; km 19+100-21+200; 5,00 km” 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Ştefan Ciprian Marica     -  preşedinte comisie 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
       dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
           dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment 
 
- Expunerea de motive nr.2964 din 12 martie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională 

şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, 
referatul nr.2965 din 12 martie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre 
privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, 
extindere şi dotare  Unitate Primire Urgenţe – Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu” 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
       dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
           dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment 
 
- Expunerea de motive nr.2832 din 7 martie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi 

integrare europeană, referatul nr.2833 din 7 martie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect 
de hotărâre privind aprobarea resurselor financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de 
colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, 
pentru realizarea unor activităţi de prevenire a criminalităţii la nivelul judeţului Giurgiu 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
           dna. Florentina Stănculescu             - dir. executiv adj. 
 
- Expunerea de motive nr.2390 din 26 februarie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 

regională şi integrare europeană, referatul nr.2391 din 26 februarie 2018 al Compartimentului control 
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intern şi managementul calităţii şi Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei pentru 
finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi combatere 
a corupţiei 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
          dl. Nicu Mardale                - coordonator compartiment 
 
- Expunerea de motive nr.2812 din 07 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice 

şi egalităţii de şanse, raportul Comisie pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, referatul 
nr.2813 din 07 martie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor 
publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
           dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
       dna. Mariana Ionescu    - consilier 
 
- Expunerea de motive nr.2847 din 08 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice 

şi egalităţii de şanse, referatul nr.2848 din 08 martie 2018 al Compartimentului resurse umane şi 
coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării statului de funcţii al aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
       dna. Mariana Ionescu    - consilier 
 
- Expunerea de motive nr.2970 din 12 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 

publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, raportul Comisie 
pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, referatul nr.2971 din 12 martie 2018 al 
Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect 
de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 9 din 31 ianuarie 2018 
privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de specialitate al 
Consiliului Judeţean Giurgiu 

  Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
           dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
       dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
           dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
       dna. Mariana Ionescu    - consilier 
 
- Expunerea de motive nr.2321 din 22 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 

publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.2322 din 22 februarie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia 
informaţiei şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind atribuirea în folosinţă gratuită 
a unui spaţiu cu suprafaţa utilă de 27,67 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, 
Str.1 Decembrie 1918, nr.83, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

Prezintă: dl. Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
       dl. Ştefan Ciprian Marica   -  preşedinte comisie 
            dna. Burcea Daniela              - dir.executiv 
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- Expunerea de motive nr.2744 din 06 martie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, referatul nr.2745 din 06 martie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informaţiei şi 
managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru 
un număr de 3 autoturiste din dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Giurgiu 

Prezintă: dl. Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
       dl. Ştefan Ciprian Marica   -  preşedinte comisie 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
            dna. Daniela Burcea              - dir.executiv 
 
- Expunerea de motive nr.2319 din 22 februarie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 

publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, referatul nr.2320 din 22 februarie 2018 al Direcţiei logistică, tehnologia informaţiei şi 
managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind aprobarea repartizării masei lemnoase 
obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ411 (zona Iepureşti-Stâlpu-Bulbucata) 

Prezintă: dl. Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
       dl. Ştefan Ciprian Marica   -  preşedinte comisie 
           dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
            dna. Daniela Burcea              - dir.executiv 

- Planul strategic pentru anul 2018 cu privire la priorităţile în asigurarea siguranţei persoanei şi ordinii 
publice 

Prezintă: dl. Cristian Ştenghel   – preşedinte ATOP 
 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Primul punct pe ordinea de zi: aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data 

de 14 februarie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu. Cine este pentru? Împotrivă?  
Dna Mihuţ: 
- Să se ia act că nu votez, că nu am participat la şedinţă. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ok.Mulţumesc.S-a luat?Abţineri? Punctul numărul 2 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind 

constatarea încetării de drept a calităţii de consilier  judeţean, înainte de expirarea duratei normale a 
mandatului, a domnului Boerescu Mihnea Mihai, membru al Partidului Naţional Liberal şi declarării 
vacante a locului ocupat de acesta.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Pătru. 
Dna Pătru –secretarul judeţului 
- În conformitate cu prevederile Statutului aleşilor locali, demisia este una din modalităţile de încetare 

de drept a calităţii de consilier judeţean.Având în vedere demisia dlui Boerescu urmează ca, consiliul 
judeţean, să adopte o hotărâre de constatare a încetării de drept a mandatului, înainte de expirarea 
duratei normale şi a vacantării locului ocupat de acesta. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.Dacă sunt întrebări?Supunem la vot proiectul. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc. 
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Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.20 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul nr.3 Proiectul de hotărâre privind modificarea art.1 din Hotărârea nr.5 din 18 ianuarie 

2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu. Dl.Andrei. 
Dl. Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Toma. 
Dna Toma: 
- Judeţul Giurgiu a obţinut finanţare de la Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi 

Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”- S.A, prin Programul naţional 
de construcţii de interes public, pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare şi dotare 
Corp Spital Nou C1+C2”. Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.5 din 18 ianuarie 2018, s-a aprobat 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin 
Compania Naţională de Investiţii a amplasamentului situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, 
B-dul Bucureşti, nr.18 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
menţionat.Compania naţională, printr-un mail transmis în 13.02, înregistrat la Consiliul Judeţean 
Giurgiu cu nr.1901 a solicitat modificarea art.1 din hotărârea respectivă, după cum urmează, textul 
având următorul cuprins :“Se aprobă predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 
Publice şi Fondurilor Europene, prin Compania Naţională de Investiţii C.N.I. S. A., pe bază de 
protocol conform Anexei 32 la O.G. nr. 25/2001, a amplasamentului clădirii corp Spital Nou C1(mai 
puţin secţia Unitate de Primiri Urgenţe şi Compartimentul de nou născuţi) şi bloc alimentar C2 din 
cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.18, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, având suprafaţa construită la sol de 
3.473 mp(C1-2.865 mp, C2-608 mp) şi teren aferent în suprafaţă 11.395 mp, identificat potrivit 
Cărţii funciare nr.32130,  nr. topografic 32130-C1 şi nr.topografic 32130-C2, liber de orice sarcini, 
în vederea şi pe perioada realizării de către C.N.I.- S.A. a obiectivului de investiţii “Reabilitare şi 
dotare corp Spital Nou C1+C2”. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt întrebări?Supun la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc mult. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.21 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul nr.4 pe ordinea de zi :Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu 

şi Oraşul  Bolintin-Vale în vederea realizării obiectivului de investiţii „Amenajare sensuri giratorii în 
intersecţiile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 
16+727, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”. Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
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- Vă rog, dna Toma. 
Dna Toma: 
- După cum cunoaşteţi este în derulare execuţia... la Dj 601 care este un obiectiv foarte important fiind 

o rută cu un trafic foarte intens. Ca urmare acestui lucru, s-a conturat necesitatea amenajării unor 
sensuri giratorii în incinta oraşului Bolintin, cadrul legal permitându-ne acest lucru. Pornind de la 
aceste considerente, Consiliul local al oraşului Bolintin-Vale a adoptat o hotărâre transmisă 
consiliului judeţean prin care a hotărât asocierea cu consiliul judeţean în vederea realizării acestor 
sensuri giratorii.Primăria Bolintin în calitate de beneficiar al studiului de fezabilitate realizat, ni l-a 
înaintat urmând ca noi, în această şedinţă, să aprobăm şi indicatorii tehnico-economici respectivi. Ca 
urmare, vă propun următorul text al hotărârii: 
Se aprobă  asocierea dintre Judeţul Giurgiu şi oraşul Bolintin-Vale în vederea realizării obiectivului 
de investiţii „Amenajare sensuri giratorii în intersecţíile străzii Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi 
străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraş Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu. Autoritatea 
publică coordonatoare a asocierii este Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu. Judeţul 
Giurgiu va contribui la asociere cu suma de 1.814.709 lei, reprezentând cheltuieli aferente proiectării 
(faza proiect pentru autorizarea executării lucrărilor, proiectul tehnic de execuţie), dirigentiei de 
şantier, precum si cele aferente execuţiei lucrărilor. Oraşul Bolintin-Vale va contribui la asociere cu 
studiul de fezabilitate în valoare de 42.542,50 lei, inclusiv TVA. Se aprobă documentaţia tehnico–
economică pentru obiectivul de investiţii „Amenajare sensuri giratorii în intersecţíile străzii 
Republicii cu DJ 601 la km 14+488 şi străzii Republicii (DC 133) cu DJ 601, km 16+727, oraş 
Bolintin-Vale, judeţ Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate, cu următorii indicatori tehnico – 
economici:  
Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):                 1.857.251,24 lei    

                                     din care Construcţii – Montaj:       1.599.099,25 lei    
Durata de realizare a investiţiei:                                         6  luni 

- Judeţul Giurgiu va organiza procedurile de atribuire ale contractului de servicii de proiectare, 
contractului de lucrări, precum şi a contractului de servicii de asistenţă tehnică-asigurarea verificării 
execuţiei corecte a lucrărilor de construcţii (dirigentie santier) necesare realizării obiectivului de 
investiţii. Propunem spre aprobare contractul-cadru de asociere, în forma prezentată în materialele de 
şedinţă. Se împuterniceşte dl.preşedintele să încheie şi să semneze contractul de asociere. Direcţia 
economică şi investiţii din cadrul Consiliul Judeţean Giurgiu va proceda la modificarea 
corespunzătoare a bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2018 şi a Listei 
poziţiei globale „Alte cheltuieli de investiţíi” defalcate pe capitole . 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc mult. Dacă sunt întrebări?Supun la vot proiectul. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.22 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.5 privind aprobarea asocierii dintre Judeţul Giurgiu şi Comuna Joiţa în 

vederea realizării lucrării „Covor bituminos pe DJ 601 A Limită judeţ Ilfov – Bâcu; Joiţa – Cosoba km 
11+500-14+400; km 19+100-21+200; 5,00 km”. Dl.Marica.(Vine dl.Velicu) 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
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Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Toma. 
Dna Toma: 
- Din cauza traficului intens din ultima perioadă pe drumurile judeţene 601A şi 602, calea de rulare s-

a deteriorat, ceea ce a condus la apariţia de gropi şi fisuri în asfalt. Menţinerea în continuarea a 
acestei situaţii fără a se interveni cât mai repede pentru refacerea carosabilului, va determina 
accentuarea stării de degradare a drumului prin lipsa siguranţei în trafic. Pornind de la aceste 
considerente şi de la cadrul legal care permite asocierea în vederea realizării între autorităţile publice 
locale în vederea realizării unor obiective de interes comun, Consiliul local al comunei Joiţa prin 
Hotărârea nr. 14/16.02.2018, a aprobat asocierea Comunei Joiţa cu Judeţul Giurgiu în vederea 
realizării lucrarii „Covor bituminos pe DJ 601A, limită judeţ Ilfov-Bâcu- Joiţa-Cosoba - km 11+500 
– 14+400; km 19+100 – 21+200; 5,00 km”. Propunem asocierea Judeţului Giurgiu cu Comuna Joiţa 
pentru realizarea acestei lucrării. Judeţul Giurgiu va contribui la asociere cu suma de 75.000,00 lei, 
reprezentând cheltuieli aferente proiectării, dirigenţiei de şantier, precum şi cele aferente execuţiei 
lucrărilor, ce s-a stabilit pe baza calculului valorii estimate a contractului de lucrări, a standardelor 
de cost aprobate prin HG 363/2010 privind aprobarea standardelor de cost pentru obiective de 
investiţii finanţate din fonduri publice. Comuna Joiţa, conform hotărârii adoptate de Consiliul Local 
al comunei Joiţa, va contribui în cadrul asocierii cu suma de 1.700.000 lei, reprezentând cheltuielile 
aferente execuţiei lucrărilor. În situaţia în care valoarea aferentă execuţiei lucrărilor rezultată în urma 
desfăşurării procedurii de achiziţie va depăşi cuantumul aprobat de Consiliul local al comunei Joita, 
ca şi contribuţie, diferenţa va fi suportată de către consiliul judeţean. Judeţul Giurgiu  va organiza 
toate procedurile de achiziţie şi va fi autoritatea publică coordonatoare a asocierii. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt întrebări?Vă rog, dl Gavrilă. 
Dl.Gavrilă: 
- Avem două asocieri dle preşedinte, una pentru un sens giratoriu, cred că este la obor acolo,da? Pe 

601 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Două.Şi-n centrul...  
Dl.Gavrilă: 
- Aşa şi acest drum judeţean Joiţa-Bâcu-Cosoba.La prima asociere, UAT Bolintin Vale contribuie cu o 

sumă foarte mică. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mică.Aşa este. 
Dl.Gavrilă: 
- Consiliul judeţean cu o sumă foarte mare. La Joiţa nu este prima asociere şi în mandatul meu, eram 

vicepreşedinte, s-a mai făcut o asociere în care, şi atunci, UAT Joiţa contribuia cu o sumă de peste 
80%, 90%, iar consiliul judeţean cu o sumă foarte mică. Mi-am pus întrebarea atunci, mi-o pun şi 
acuma, cum este posibil ca UAT Joiţa să aibă bani în fondul de rulment foarte mulţi, că îşi permite 
să facă această asociere cu noi în care să contribuie cu o sumă foarte mare, iar celelalte localităţi 
printre care şi oraşul Bolintin Vale nu poate să-şi permită să vină cu o sumă mai mare?Ce ne puteţi 
spune dvs.? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- E vorba de bugetul local.Veniturile la bugetul local sunt foarte mari şi Joiţa îşi permite să vină cu 

90% din acest.. 
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Dl.Gavrilă: 
- Bun.Joiţa este comună, Bolintin Vale este oraş. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Păi aşa este, aveţi dreptate numai că, pe raza localităţii Bolintin Vale, nu sunt firmele care sunt pe 

raza lui Joiţa şi nu se plătesc aceleaşi taxe şi impozite, încasările sunt mult mai mari. 
Dl.Gavrilă: 
- Cred că în afară de Joiţa, niciun UAT, nicio comună, nu-şi permite să facă o asociere în care dânşii 

să vină cu o sumă destul de mare.Cred că e singura comună din judeţ. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cred că şi-ar mai permite câteva comune din jurul Joiţei. 
Dl.Geantă: 
- Bolintin-ul Deal care este comună,Vale este oraş. 
Dl.Gavrilă: 
- Bolintin Deal, acolo nu vorbim.Bolintin ... 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- De ce să nu vorbim? 
Dl.Gavrilă: 
- Ba eu zic că este invers. 
Dl.Geantă: 
- Şi atunci de ce puneţi problema, comună Joiţa, oraş Bolintin Vale. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Gavrilă, eu m-aş bucura dle, să aibă toate comunele atâţia bani la bugetul local să ne propună 

asemenea asocieri.Credeţi-mă! 
Dl.Geantă: 
- Nu, nu, că nu am fi de acord, sincer!Nu că nu am fi de acord, dar m-aş bucura ca fiecare comună să 

vină în această asociere cu o sumă mai mare. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi eu m-aş bucura.Vă daţi seama, ne degrevează pe noi, aşa este. 
Dl.Gavrilă: 
- Dar din păcate avem un judeţ sărac.Bolintin Deal şi Joiţa cred că sunt singurele comune care-şi 

permit să.. Mai era Roata de Jos care în ultimii ani.. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă mai sunt alte intervenţii?Dacă nu, supun la vot proiectul. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.23 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Punctul nr.7 pe ordinea de zi, nr.6, pardon:Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei 

tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Unitate Primire 
Urgenţe – Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”. Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
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- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Toma. 
Dna Toma: 
- În cadrul Programului de investiţii publice pe anul 2018  a fost realizată proiectarea pentru obiectivul 

de investiţii „Modernizare, extindere şi dotare Unitate Primire Urgenţe – Spitalul Judeţean de 
Urgenţă Giurgiu”.Obiectivul de investiţii se regăseşte pe lista proiectelor prioritare pre identificate 
de către Ministerul Sănătăţii pentru finanţare prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa 
prioritară 8, Obiectivul specific 8.2.Documentaţia tehnico–economică, în faza Studiu de fezabilitate/ 
Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii a fost elaborată de către S.C.TUDOR ARH 
CONS SRL. Pentru creşterea accesibilităţii populaţiei din Judeţul Giurgiu la serviciile de sănătate 
oferite de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu şi crearea condiţiilor stabilite prin legislaţia în 
vigoare în domeniul sănătăţii, este necesară modernizarea şi extinderea corpului de clădire  existent, 
pentru asigurarea tuturor funcţionalităţilor impuse de normativele în vigoare în domeniul 
construcţiilor şi al  unităţilor spitaliceşti. Ca urmare, prin documentaţia respectivă se expun o serie 
întreagă de categorii de lucrări care se vor executa. În consecinţă, vă propun aprobarea indicatorii 
tehnico – economici ai investiţiei după cum urmează: 

Valoarea totală a investiţiei (inclusiv TVA):    6.830.971,85 lei    

                      din care Construcţii – Montaj :   4.728.056,85  lei                                                                                               
 Capacităţi: 
 suprafaţa construită existentă modernizată:     516,22  mp; 
 suprafaţa construită propusă extindere:                 769,10  mp; 
 suprafaţă construită totală U.P.U.:                               1.285,32 mp; 
Durata de realizare a investiţiei: 36 luni, din care durata de execuţie: 24 luni. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt întrebări?Vă rog, dl.Velicu.                                                                   
Dl.Velicu: 
- Mulţumesc, dle preşedinte.Am studiat cu atenţie proiectul ăsta de hotărâre, este foarte importantă 

investiţia de acolo numai că, după părerea mea şi discutând şi cu colegii, ar fi trebuit să fie şi un 
proiect acolo să vedem şi noi cum va arăta, adică o propunere de proiect. Că, acolo în afară că se 
face o structură metalică izolată şi de jur împrejurul UPU-lui existent, altceva nu avem.Vorbim de o 
suprafaţă, dar cum va arăta. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dvs.vreţi o machetă, să înţeleg? 
Dl.Velicu: 
- Voiam să vedem şi noi cum va arăta, care este propunerea.Care e viziunea arhitectului. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Da, o să vorbesc cu.. 
Dl.Velicu: 
- Eu zic că nu este rău că s-ar putea să fie o greşeală acolo şi să nu dea foarte bine. 
Dna Toma: 
- Vă aduc acuma, dacă doriţi. 
Dl.Velicu: 
- Nu, e pertinentă. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Îl aduceţi dna Toma, acuma? 
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Dna Toma: 
- Da, da. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Aşteptăm? 
Dl.Velicu: 
- Altceva ce să comentăm? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Aştepătăm să vină planul să-l studiaţi sau trecem la următorul? 
Dl.Velicu: 
- Oricum e vorba de o cofinanţare din fonduri europene.Discutăm de o investiţie care se derulează pe 

o anumită perioadă de timp, deci nu se face mâine. Putem să vedem şi noi şi machete, să vedem şi 
noi cum arată. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Aşteptăm să vină planul. 
Dl.Velicu: 
- Nu neapărat, puteţi să treceţi mai departe. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Votăm şi-l vedeţi pe urmă? Ok. Mulţumesc. Mai sunt alte întrebări? Supun la vot proiectul de 

hotârâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.24 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Punctul 7 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea resurselor financiare necesare 

punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Judeţean Giurgiu şi 
Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu, pentru realizarea unor activităţi de prevenire a 
criminalităţii la nivelul judeţului Giurgiu. Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Stănculescu. 
Dna Stănculescu: 
- În cursul anului 2018, Consiliul Judeţean Giurgiu şi Inspectoratul de Poliţie Judeţean Giurgiu la 

propunerea acestuia, şi-au propus derularea unor programele comune care vizează: prevenirea 
delincvenţei juvenile şi a victimizării minorilor, prevenirea infracţiunilor contra patrimoniului, 
prevenirea violenţei domestice, prevenirea infracţiunilor de lovirea sau alte violenţe, organizarea 
săptămânii prevenirii criminalităţii, caravana prevenirii violenţei în şcoală, campania împotriva 
violenţei domestice, planul de măsuri privind incluziunea cetăţenilor români aparţinând minorităţii 
rome, tipărirea Ghidului poliţistului antidrog. Aceste programe vor fi realizate prin derularea unor 
acţiuni în comun  respectiv, acţiuni de informare şi conştientizare, simpozioane, mese rotunde şi prin 
realizarea în comun a unor materiale de informare a cetaţenilor cu tematică adecvată axată pe 
obiectivele enumerate mai sus. În acest sens, pentru implementarea programelor de care am vorbit, 
supunem aprobării dvs. alocarea din bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, pe anul 
2018  a sumei de 75.000 lei.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult.Dacă sunt întrebări?Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.25 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Punctul 8 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind alocarea sumei de 35.000 lei pentru 

finanţarea unor cheltuieli aferente programului de promovare a activităţilor de prevenire şi 
combatere a corupţiei.Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Mardale, vă rog. 
Dl.Mardale: 
- Pentru finanţarea unor cheltuieli legate de Programul de promovarea a activităţilor de prevenire şi 

combatere a corupţiei, se propune alocarea sumei de 35.000 lei. Aceste activităţi se desfăşoară în 
conformitate cu protocolul încheiat între Direcţia Generală Anticorupţie şi Consiliul Judeţean 
Giurgiu, iar activităţile ce se vor desfăşura în cursul acestui an, sunt prezentate în materialul pe care 
îl aveţi la dispoziţie. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt întrebări?Supun la vot . 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.26 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Punctul nr.9 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii 

al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Dl.Marica. 
Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea: 
- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Este vorba de o serie de modificării în statul de funcţii al Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

care se referă la promovarea în treaptă profesională a unor categorii de funcţionari contractuali 
cărora le-a expirat perioada de debut, promovarea medicilor rezidenţi din ani inferiori, în ani 
superiori de rezidenţiat şi de asemenea, promovarea în funcţia de medic specialist şi de asemenea, 
transformarea unor funcţii contractuale vacante dintr-un nivel superior, într-un nivel inferior sau altă 
funcţie vacantă. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.27 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.10: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu.Dl.Marica. 
Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
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- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Statul de funcţii al Consiliului Judeţean Giurgiu se modifică la funcţionarii publici, ca urmare a 

promovării în grad profesional imediat următor a unui număr de doi funcţionari publici care au 
susţinut examenul de promovare în condiţiile Legii 188/1999 şi a Hotărârii de Guvern nr.611/2008 
pentru această transformare nu este necesar avizul ANFP conform art. 107, alin. 2, lit. b)  din Legea 
nr.188. De asemenea, transformarea unei funcţii publice de execuţie vacantă, din consilier grad 
profesional superior, în consilier grad profesional asistent, funcţie care se află la Serviciul logistică, 
tehnologia informaţiei şi aprovizionare şi în structura funcţiilor contractuale intervine o modificare a 
unei funcţii vacante, din referent treaptă profesională IA, în inspector de specialitate, grad 
profesional I.   

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă aveţi întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.28 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.11 privind modificarea şi completarea Anexei la Hotărârea nr. 9 din 31 

ianuarie 2018 privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 
specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea: 
- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Este vorba de o completare a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al aparatului de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu cu atribuţiile specifice Compartimentului admninistrativ 
care sunt prevăzute în anexă, la prezentul proiect de hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Întrebări? Supun la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.29 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.12 privind atribuirea în folosinţă gratuită a unui spaţiu cu suprafaţa utilă 

de 27,67 mp, la etajul II al imobilului situat în municipiul Giurgiu, Str.1 Decembrie 1918, nr.83, 
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aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Giurgiu.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Burcea. 
Dna Burcea: 
- Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului  solicită atribuirea în folosinţă gratuită a 

unui spaţiu la etajul II al imobilului din Str.1 Decembrie 1918, necesar pentru funcţionarea 
serviciului ,,Echipa mobilă pentru copii cu dizabilităţii pentru care, în prezent se întocmeşte 
documentaţia în vederea licenţierii. Scopul licenţierii acestui serviciu este recuperarea la domiciliu a 
beneficiarilor din judeţ ca urmare a unui proiect finanţat de ANPH fiind alocat microbuz dotat cu 
aparatură de recuperare, respectiv fizioterapie. Având în vedere problematica persoanelor cu 
dizabilităţi, integrarea şi incluziunea acestora care sunt condiţiile respectării drepturilor fiecărui 
cetăţean, am propus atribuirea în folosinţă gratuită a acestui spaţiu. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.30 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea cotei lunare de carburant pentru un număr de 3 

autoturiste din dotarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. 
Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Burcea. 
Dna Burcea: 
 Având în vedere art.1 din Legea nr.258 privind stabilirea unor normative de cheltuieli, unde se 

precizează faptul că “Unităţile administrativ-teritoriale stabilesc prin hotărârea consiliului judeţean 
normativele de cheltuieli precum şi adresa Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului privind majorarea  cotelor de carburant pentru autoturismele din parcul auto, am propus 
pentru : Dacia Duster cu nr. de înmatriculare GR 29 MPR  la dispoziţia directorului executiv - 250 
litri/lună; 

 pentru Dacia Duster cu nr. de înmatriculare GR 05 UCX - 250 litri/lună la dispoziţia directorului 
administrativ şi pentru autoturismul Dacia 1310 cu nr. de înmatriculare GR 04 AOK  care deserveşte 
Centrul de la Izvoarele – 150  litri/lună.Având în vedere cele prezentate, am propus adoptarea 
acestui proiect de hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Dacă sunt întrebări? Supun la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Dna Bălăceanu: 
- 6 abţineri ( dna Mihuţ, dna Neagu, dl.Radu, dl.Gavrilă, dl.Velicu şi dl.Epure) 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate  de voturi devenind hotărârea nr.31 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea 

arborilor limitrofi drumului judeţean DJ411 (zona Iepureşti-Stâlpu-Bulbucata).Dl.Marica. 
Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Burcea. 
Dna Burcea: 
- Direcţia Judeţeana de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu,  

aduce la cunoştinţa instituţiei faptul că, în zonele de siguranţă şi protecţie a drumului DJ 411 (zona  
Iepureşti-Stâlpu-Bulbucata) sunt arbori care prezintă un pericol pentru circulaţia rutieră. Împreună cu 
Direcţia Silvică s-a procedat la inventarirea şi marcarea  acestor arbori din care a rezultat, conform 
actelor de punere în posesie, 286 metri cubi material lemnos pentru care am propus repartizarea 
conform anexei la proiectul de hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt întrebări? Supun la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.32 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ultimul punct pe ordinea de zi este Planul strategic pentru anul 2018 cu privire la priorităţile în 

asigurarea siguranţei persoanei şi ordinii publice.Ne prezintă dl.Ştenghel care este preşedinte ATOP. 
Dl.Ştenghel: 
- Dacă-mi permiteţi, dle preşedinte, stimaţi colegi. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mai pe scurt. 
Dl.Ştenghel: 
- Acest plan are 4 capitole: obiective naţionale strategice prioritare - primul capitol, al doilea capitol 

este obiectivele şi priorităţile de interes local prin care, analiză care am făcut-o noi, rezultă că 
anumite acţiuni trebuiesc neapărat întărite datorită faptului că în perioada 2017 s-a mărit numărul de 
infracţiuni pe tipul respectiv faţă de 2016 şi deci trebuie să acţionăm pentru estomparea lor, pentru 
micşorarea lor. Al treilea capitol este indicatorii de performanţă minimali pentru serviciul 
poliţienesc.Deci noi propunem nişte indicatori care să fie folosiţi în activitatea şi să vedem modul de 
împlinire a sarcinilor poliţiei, prin aceşti indicatori care sunt de fapt, pe bază de recomandare.Tot 
ceea ce reprezintă aici sunt recomandări pentru a fi îndeplinite de unităţile de poliţie în anul 2018. 
Un al patrulea punct este bugetul de venituri şi cheltuieli şi dotarea poliţiei. La acest buget poliţia 
lucrează la nivel de avarie în sensul că, are resursele financiare asigurate la bugetul de stat, la nivel 
minim. Pentru ca să facă aceste activităţi pentru îmbunătăţirea siguranţei cetăţeanului şi ordinii 
publice, este absolut necesar să-i ajutăm cu nişte sume extrabugetare pentru ei, pentru noi, sume din 
bugetul consiliului judeţean. S-a şi propus şi s-a aprobat astăzi suma de 75.000 lei pentru, conform 
acelui protocol încheiat cu Poliţia Judeţeană. Mai sunt nişte solicitări pe linie de transporturi, dar 
probabil că o să fie în viitor, discutate şi aprobate şi mai are o solicitare şi Inspectoratul Judeţean de 
Jandarmi cu o sumă de 9.000 lei, tot pentru activitatea de prevenţie.Mulţumesc. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult. Acesta a fost ultimul punct pe ordinea de zi. Declar închise lucrările şedinţei 

ordinare publice a Consiliului Judeţean Giurgiu, cu rugămintea către colegii de la PNL să rămână, să 
se uite pe acele, ne uităm împreună pe acele planuri.Vă mulţumesc mult. 
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