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SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI: 

 

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 03 noiembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

 Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.273 din 20 octombrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Studiu de fezabilitate, aprobarea principalilor indicatori tehnico – 

economici, a devizului general precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul 

Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții „Construire trotuare aferente DJ 507 în comuna 

Oinacu, sat Oinacu, județ Giurgiu”, referatul de aprobare nr.20477 din 20 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20483 din 20 octombrie 2022 al Direcției achiziții 

publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.281 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico 

– economice, actualizată, pentru obiectivul de investiţii „Construire Spital Județean de Urgență 

Giurgiu (secțiile oncologie și neurologie)” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare 

nr.20841 din 25 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20843 din 25 

octombrie 2022 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 și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.286 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreţinere şi a contribuției lunare de întreținere/beneficiar, precum și stabilirea categoriilor 

de venituri care se iau în calcul la stabilirea venitului lunar în baza căruia se calculează 

contribuția individuală pentru serviciile oferite în cadrul Căminului pentru Persoane Vârstnice 

Singureni, pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.21048 din 28 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21059 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.287 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreţinere şi a contribuției lunare de întreţinere în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate 

de Centrul de Asistenţă Medico - Socială Mogoșești, pentru anul 2023, referatul de aprobare 

nr.21049 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21060 din 28 

octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 
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   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.288 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costurilor medii lunare 

de întreţinere şi a contribuțiilor lunare în sarcina beneficiarilor serviciilor asigurate, în funcție 

de gradul de dependență, în căminele pentru persoane vârstnice aflate în subordinea Consiliului 

Judeţean Giurgiu, pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.21050 din 28 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21061 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.289 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea costului mediu lunar 

de întreţinere pentru un copil care beneficiază de protecţie în formă instituționalizată, precum 

şi aprobarea costului mediu lunar de întreţinere pentru o persoană adultă cu handicap care 

beneficiază de protecţie în formă instituționalizată, pentru anul 2023, referatul de aprobare 

nr.21051 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21062 din 28 

octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.290 din 28 octombrie 2022 privind alocarea sumei de 123.000 lei 

pentru achiziționarea pachetelor, acordate de Consiliul Județean cu ocazia sărbătorilor de iarnă 

în anul 2022, referatul de aprobare nr.21052 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.21063 din 28 octombrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, 

avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul 

Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.291 din 01 noiembrie 2022 privind modificarea elementelor de 

identificare ale imobilului situat în intravilanul municipiului Giurgiu, str.Mircea cel Bătrân, 

nr.40, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.21210 din 01 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21216 din 01 noiembrie 2022 al 

Direcţiei patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și sport și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.292 din 01 noiembrie 2022 pentru modificarea și completarea 

Hotărârii Consiliului Județean Giurgiu nr.94 din 23.05.2022 privind aprobarea documentației 
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tehnico-economice în faza DALI, a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 401B, Herăști- DN4, km 0 + 000 - Km 

4 + 431”, referatul de aprobare nr.21275 din 01 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.21281 din 01 noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei 

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.293 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Studiu de fezabilitate, aprobarea principalilor indicatori tehnico – 

economici, a devizului general precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul 

Județean Giurgiu pentru obiectivul de investiții „Înființare trotuare pe strada Teiului (DJ505) 

în Comuna Putineiu, Județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.21409 din 03 noiembrie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.21415 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții 

publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.294 din 03 noiembrie 2022 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 

perioadele de iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21486 din 03 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21495 din 03 noiembrie 2022 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.295 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Clejani, prin Consiliul Local al Comunei 

Clejani în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele 

de iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21487 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21496 din 03 noiembrie 2022 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 
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   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.296 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Hotarele, prin Consiliul Local al 

Comunei Hotarele în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în 

perioadele de iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21488 din 03 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21497 din 03 noiembrie 2022 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.297 din 03 noiembrie 2022 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 

perioadele de iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.21489 din 03 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21498 din 03 noiembrie 2022 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.298 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea instituirii unor restricţii 

totale de circulaţie, cu caracter temporar, pe unele sectoare de drum judeţean în perioada de 

iarnă 2022 – 2023, referatul de aprobare nr.21501 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21503 din 03 noiembrie 2022 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    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.299 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Construire Spital județean de Urgență Giurgiu – Etapa 1 (oncologie și neurologie)”, referatul 

de aprobare nr.21505 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21507 

din 03 noiembrie 2022 al Compartimentului dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dl. Nicu Mardale    - consilier  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 
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   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.300 din 03 noiembrie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza DALI, aprobarea principalilor indicatori tehnico – economici, a devizului 

general precum și a contribuției județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru 

obiectivul de investiții „Amenajare accesuri la proprietăţi pe Strada Principală (DC24), 

comuna Răsuceni, judeţ Giurgiu”, referatul de aprobare nr.21515 din 03 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21521 din 03 noiembrie 2022 al Direcției achiziții 

publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.301 din 03 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.21469 din 03 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21475 din 03 

noiembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr. 21476 din 

03 noiembrie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv  

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 


