
 

 

 

SE SOLICITĂ SUPLIMENTAREA ORDINII DE ZI 

 

 

 

1. Proiect de hotărâre nr.57 din 18 februarie 2021 privind aprobarea modificării 

organigramei şi statului de funcţii ale Bibliotecii Județene „I.A Bassarabescu” Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.3053 din 18 februarie 2021 al preşedintelui, raportul de specialitate 

nr.3054 din 18 februarie 2021 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport şi 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Marlena Hroniade    - consilier 

       dna. Alina Meclea     - preşedinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 
2. Proiect de hotărâre nr.58 din 19 februarie 2021 privind aprobarea trecerii în domeniul 

public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui bun imobil 

situat în Municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.3061 din 19 februarie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.3062 din 19 februarie 2021 al Direcţiei juridice și 

administrație publică, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

       dna. Nina Carmen Crișu    - director executiv 

       dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dl. Cristian-Silviu Anculescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.59 din 22 februarie 2021 privind aprobarea parteneriatului între 

Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu  și  Societatea Națională de Cruce Roșie din 

România - Filiala Giurgiu în vederea realizării proiectului „Caravana medicală mobilă la 

nivelul județului Giurgiu” – mobMED Giurgiu, referatul de aprobare nr.3137 din 22 

februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.3138 din 22 februarie 2021 al 

Compartimentului control intern și managementul calității, avizul Comisiei  pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură, 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. Elena Dumitrașcu    - conducător compartiment 

      dl. Alexandru George Popescu   - președinte comisie 

    dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 


