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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 06 IANUARIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 06 ianuarie 2022, ora 

1100, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.3 din 05 ianuarie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

  

 Lucrările şedinţei se desfăşoară conform procedurii stabilite prin Hotărârea nr.111 din 29 

octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta   PNL prezent 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

3.  Meclea Alina PNL prezent 

4.  Corbea Cătălin-Virgil PNL absent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

6.  Tudorache Petre PNL prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent 

8.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL prezent 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

12.  Enache Nicolae PNL prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

14.  Lungu Silviu PNL prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

17.  Alecu Constantin PNL prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL prezent 

19.  Corozel Lucian PSD prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD absent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD absent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

25.  Crăciun Flory-Orlando PSD absent 
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Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului.  
 

 

 

ORDINE DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27 decembrie 2021 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.1 din 04 ianuarie 2022 privind acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare și din excedentul bugetului 

fondurilor externe nerambursabile (sursa D) a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 

2021, referatul de aprobare nr.112 din 04 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.117 din 04 ianuarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și 

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

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

   dl. Cosmin Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.2 din 04 ianuarie 2022 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al județului Giurgiu în anul 2022, referatul de aprobare nr.113 din 04 ianuarie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.118 din 04 ianuarie 2022 al Serviciului Buget-

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

mediu de afaceri  

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

   dl. Cosmin Vlad Ciobanu   - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

 

XXXXXX 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 27 decembrie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

  Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

2. Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a 

deficitului secțiunii de dezvoltare și din excedentul bugetului fondurilor externe 

nerambursabile (sursa D) a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2021, a primit aviz 

favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri. 
  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 9 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.1. 

 

26.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

27.  Bălan Cristina PSD prezent 

28.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

29.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

30.  Cristescu Dan PSD prezent 
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3. Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetului local al județului Giurgiu în 

anul 2022, a primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri. 

La acest punct dl.Grigore Mihăiță solicită lămuriri: 

- „Vă rog frumos am și eu nevoie de o lămurire dacă este posibil. La proiectul cu nr.3 de pe 

ordinea de zi, la Art.1 - Se aprobă utilizarea excedentului bugetului local în sumă de 22.230 

mii lei după cum urmează: 5.000 mii lei pentru acoperirea temporară a golului de casă 

pentru secțiunea de funcționare.... Vă rog frumos, cineva de la departamentul economic, să 

mă lămurească și pe mine ce este acest gol temporar de casă în valoare de 5.000 mii de lei. 

Vă mulțumesc mult”. 

 Din partea Serviciului buget-finanțe, contabilitate, dl.Vlad Ciobanu - șef serviciu, vine cu 

următoarele precizări: 

- Ca răspuns la solicitarea dvs. vă comunicăm că: Golul temporar de casă provine din decalajele 

între veniturile şi cheltuielile secţiunilor de funcţionare şi dezvoltare în anul curent, conform 

art.58 din Legea 273/2006 privind finanţele publice locale. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean: 

- Legea o puteam citi și eu singur. Mă interesează unde au fost folosiți cei 5000 de lei și cu 

cifre decalajele de anul acesta între venituri și cheltuieli. Vă mulțumesc.  

 Dl.Vlad Ciobanu – șef serviciu: 

- Suma de 5.000 lei nu a fost folosită deoarece aceasta este alocată pentru situații neprevăzute, 

ce pot apărea în cursul anului bugetar 2022. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean: 

- Revin cu aceeași problemă la care am nelămuriri. Cum se constată un gol temporar de casă 

atâta timp cât nu există un buget de venituri și cheltuieli votat de Consiliul Județean. De ce 

indisponibilizăm 5.000 de lei când acești bani ar putea fi folosiți pentru altceva atâta timp cât 

permite legea. Rog răspuns urgent. Vă mulțumesc.  

Dl.Vlad Ciobanu – șef serviciu : 

- Având în vedere că la finele anului 2021 s-a înregistrat excedent, este oportun ca acesta să fie 

utilizat în cursul anului 2022 în cadrul secțiunii de dezvoltare și pentru acoperirea golului 

temporar de casă cu aprobarea Ordonatorului principal de credite.Suma la care faceți referire 

este prevazută ca marjă de siguranță pentru situațiile apărute în cursul anului 2022 dacă se va 

constata că veniturile încasate nu sunt suficiente pentru susținerea cheltuielilor pentru 

secțiunea de funcționare. Ca situație concretă, în anii 2020 și 2021 sumele prevăzute ca gol 

temporar de casă au putut fi folosite pentru plata salariilor D.G.A.S.P.C Giurgiu și a 

cheltuielilor de funcționare, prin derogare de la Guvern. 

  În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 26 voturi 

”pentru”, 0 voturi ”împotrivă” și 1 ”abțineri”, devenind hotărârea nr.2. 
 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                          Aurelia Brebenel 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 06 ianuarie 2022 


