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ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 15  IANUARIE 2020 

 

 

 Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Giurgiu, din 

municipiul Giurgiu, str.Bucureşti nr.10. 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 15 ianuarie 2020, ora 1100, în 

şedinţă extraordinară publică de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, 

prin Dispoziţia nr.3 din 10 ianuarie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu completările ulterioare. 

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

 

 

 Sunt prezenţi domnii consilieri judeţeni: 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1.  Mina Marian PSD absent 

2.  Andronache Vasile ALDE prezent 

3.  Corozel Lucian PSD prezent 

4.  Delea Mirela PSD prezent 

5.  Ştenghel Cristian     PSD prezent 

6.  Dobre Aurelia PSD prezent 

7.  Bardan Daniela PSD prezent 

8.  Grigore Dumitru PSD absent 

9.  Petrache Marin PSD prezent 

10.  Preda Ionuţ-Gabriel PSD prezent 

11.  Teişanu Cătălin-Marius PSD prezent 

12.  Geantă Ionel PSD prezent 

13.  Peia Mariana PSD prezent 

14.  Marica Ştefan-Ciprian PSD prezent 

15.  Georgescu Mihai -Cătălin PSD    absent 

16.  Andrei Mircea PSD prezent 

17.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD absent 

18.  Cristescu Dan PSD prezent 

19.  Bălan Cristina PSD prezent 

20.  Simion Cosmin Niculae PSD prezent 

21.  Dumitrache Silvian PSD prezent 

22.  Mihuţ Georgeta PNL prezent 

23.  Neagu Cristiana-Daniela PNL prezent 

24.  Radu Marius-Ionuţ PNL prezent 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.Lucian Corozel - vicepreşedintele Consiliului Judeţean 

Giurgiu, care constată cadrul legal al desfăşurării şedinţei. 

Au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna Stănculescu Florentina – director executiv C.J.G.; 

- Dna Cioacă Daniela – director executiv C.J.G. 

- Dna Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G; 

- Dl.Ciobanu Vlad – șef serviciu C.J.G.; 

- Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 

Este prezentă dna.Nina Carmen Crișu  – secretarul general al judeţului Giurgiu. 

 

SE INTONEAZĂ IMNUL NAŢIONAL 

- Lucrările şedinţei sunt asigurate de doamna Madina Bălăceanu, consilier juridic în cadrul 

Direcţiei juridice şi administrație publică - Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu 

şi arhivă. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Fiind prima întâlnire pe anul acesta, dați-mi voie să vă urez:La mulți ani, un an nou 

plin de realizări, atât pe plan personal cât și profesional, multă liniște și numai gânduri bune! La 

mulți ani, tuturor! Ordinea de zi cred că o are toată lumea. Este o ordine de zi doar cu două 

puncte. Dintr-un număr de 31 de consilieri județeni sunt prezenți 25, 6 absenți, așadar declar 

statutară această ședință extraordinară.Vă supun la vot pentru început ordinea de zi.  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulțumesc! 

  

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 16 decembrie 2019 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Nina Carmen Crișu  - secretar general al judeţului 

 

 

2. Referatul de aprobare nr.297 din 10 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei 

economice, dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.298 din 10 

ianuarie 2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Începem cu primul punct pe ordinea de zi și anume aprobarea procesului verbal al şedinţei 

publice ordinare din data de 16 decembrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?(dl.Basangiac, dl.Andrei și dl.Epure) Mulţumesc.  

 

25.  Gavrilă Dumitru PNL absent 

26.  Velicu Florian PNL prezent 

27.  Epure Emil-Nicolae PNL prezent   

28.  Iacob Marius Nicuşor PNL prezent              

29.  Chiran Adrian PNL    prezent 

30.  Mustăţea Vasile ALDE absent 

31.  Basangiac Constantin ALDE prezent 
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Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Și al doilea punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din 

excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare, pe anul 2019. Dl.Simion. 

Dl.Simion– membru Comisia economică, dezvoltare regională şi integrare europeană:  

- Aviz favorabil. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Dna Stănculescu, vă rog. 

Dna Stănculescu - director executiv:  

- Prin Hotărârea consiliului județean nr. 34 din 04 aprilie 2019 s-a aprobat utilizarea excedentului 

bugetului local ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare în limita sumei de 

17.874.000 lei, pe parcursul exercițiului bugetar al anului 2019 fiind utilizată în acest sens suma 

de 9.712.791,39 lei, ca sursă de finanțare a secțiunii de dezvoltare. În conformitate cu 

prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice pentru aprobarea Normelor metodologice 

privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2019, nr.3751 din 13.12.2019, au fost efectuate 

operațiunile de închidere a exercițiului financiar rezultând un excedent al secțiunii de finanțare 

în sumă de 865.366,38. Diferența dintre acesta și suma utilizată în anul 2019 pentru finanțarea 

secțiunii de dezvoltare se impune a fi acoperită definitiv din excedentul bugetului local. În acest 

sens am întocmit proiectul de hotărâre pe care vi-l prezentăm spre dezbatere și aprobare.  

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Vă mulțumesc.Dacă sunt discuții? Dacă nu, vă supun la vot. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc mult. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.1 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Da, dl.Nicușor Iacob. 

Dl.Iacob: 

- Dle vicepreședinte, așa cum bine știți în urma discuției din comisia economică, a rămas să 

dezbatem în ședința de astăzi situația drumului județean din Ogrezeni. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- V-am spus că vă aștept la ședință și, într-adevăr, vă transmit că, imediat după ce terminăm 

ședința, vă aștept cu dna Toma și vă stăm la dispoziție.Mulțumesc mult. 

Dl.Iacob: 

- Am înțeles. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Declar închisă ședința extraordinară din data de 15 ianuarie.Mulțumesc mult. 

 

 

 PREŞEDINTE, 

        Marian Mina 

                        SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI   

 

                                                                                          Nina Carmen Crișu 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu,15 ianuarie 2020  


