
SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

 

1. 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 

 

2. 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 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

         dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. 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 

 

4. 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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.280 din 22 octombrie 2021 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”, 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 

 

6. Proiect de hotărâre nr.281 din 22 octombrie 2021 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”, referatul de aprobare nr.18881 din 

22 octombrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.18890 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 

 

7. 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 

 

8. 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 

 


