
 

 

SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 22 decembrie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.339 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea încheierii unui 

Memorandum între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, 

prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu, 

Universitatea Politehnica din București, Shipyard ATG Giurgiu S.R.L. și Colegiul Tehnic 

“Viceamiral Ioan Bălănescu” Giurgiu, cu privire la analiza conceperii, realizării și 

funcţionării Campusului școlar profesional și tehnic/dual în Municipiul Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.23002 din 20 decembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.23010 

din 20 decembrie 2021 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului și Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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 

    dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Alina Meclea    - președinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.341 din 20 decembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 

Județean Giurgiu nr.263 din 27 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.23025 din 20 decembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23034 din 20 decembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și 

investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri 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. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.342 din 20 decembrie 2021 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 

sezonul de iarnă 2021 – 2022, referatul de aprobare nr.23026 din 20 decembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.23035 din 20 decembrie 2021 al Direcției Achiziții 

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

afaceri 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. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.343 din 20 decembrie 2021 privind încheierea unui Acord de 

finanţare între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Raionul Anenii Noi, prin 



Consiliul Raional Anenii Noi din Republica Moldova, în vederea finanţării proiectului 

”Reconstrucția fostei cazangerii cu schimbarea destinației ei în sală sportivă în raionul Anenii 

Noi, or. Anenii Noi, str. Tighina nr. 3A”, referatul de aprobare nr.23055 din 20 decembrie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.23062 din 20 decembrie 2021 al Direcției 

Urbanism și amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri 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. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.344 din 20 decembrie 2021 privind  încheierea unui Acord de 

parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi Serviciul de 

Telecomunicaţii Speciale în vederea  realizării  proiectului  ”Centrul de Date Regional în 

regiunea Sud Muntenia”, referatul de aprobare nr.23056 din 20 decembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.23063 din 20 decembrie 2021 al Direcției Urbanism 

și amenajarea teritoriului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri 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. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.345 din 20 decembrie 2021 privind aprobarea instituirii de restricții 

totale temporare de circulație pe unele sectoare de drumuri județene în sezonul de iarnă 2021 

– 2022, referatul de aprobare nr.23068 din 20 decembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.23073 din 20 decembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 


