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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 14  FEBRUARIE 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 14 februarie 2020, ora 1100, în 
şedinţă ordinară publică de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina, prin 
Dispoziţia nr.24 din 06 februarie 2020, conform prevederilor art.178 alin.(1) 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.   
 

 
 Sunt prezenţi domnii consilieri judeţeni: 

Nr.  
Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1. Mina Marian PSD prezent 
2. Andronache Vasile ALDE absent  
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 prezent 
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    prezent 
16. Andrei Mircea PSD prezent 
17. Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 
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 
25. Gavrilă Dumitru PNL prezent  
26. Velicu Florian PNL absent 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.Marian Mina - preşedintele 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 Burcea Daniela – director executiv C.J.G.; 
- Dna Pană Lidia – director executiv C.J.G.; 
- Dl. Grătianu Cristian – administrator public C.J.G.; 
- Dl.Ciobanu Vlad – șef serviciu C.J.G.; 
- Dna Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G; 
- Dna Dumitrașcu Elena – conducător compartimente C.J.G; 
- Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 
- Lucrările şedinţei sunt asigurate de doamna Madina Bălăceanu, consilier juridic în cadrul 

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

 
 Este prezentă dna.Nina Carmen Crișu  – secretarul general al judeţului Giurgiu. 
 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
 Bună ziua! Putem să începem ședința ordinară publică a consiliului județean. Bănuiesc că are 
toată lumea ordinea de zi. Vă propun să ascultăm imnul de stat. 
 
 

SE INTONEAZĂ IMNUL NAŢIONAL 
 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulțumesc! Ordinea de zi se suplimentează cu încă două proiecte de hotărâre: privind 

eliberarea din funcția de vicepreședinte a domnului Andronache și al doilea proiect de hotărârea 
privind numirea unui nou vicepreședinte. Supun la vot suplimentarea ordinei de zi. Cine este 
pentru?  Supunem la vot și pe urmă vorbiți. Cine este pentru? 20 voturi ”pentru”. Împotrivă? 
Abţineri? 8 ”abțineri” (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă 
Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian, Basangiac Constantin). Vă 
mulțumesc! 

- Vă rog domnu Iacob. 
Dl.Iacob N. 
- Domnule președinte vroiam să vă rog să suplimentăm ordinea de zi și cu punctul ”Diverse” 

pentru că mai sunt și probleme din județ, puctuale pe care trebuie să le discutăm. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- De acord. Supunem la vot și punctul ”Diverse” al domnului Iacob. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abţineri? Unanimitate. Vă mulțumesc! Și acum întreaga Ordine de zi. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abţineri? O abținere (Mihuț G.)Vă mulțumesc! 

 

27. Epure Emil-Nicolae PNL prezent   
28. Iacob Marius Nicuşor PNL prezent             
29. Chiran Adrian PNL    prezent 
30. Mustăţea Vasile ALDE Încetare mandat 
31. Basangiac Constantin ALDE prezent 
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ORDINEA DE ZI 
 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din data de 15 ianuarie 2020 a 
Consiliului Județean Giurgiu 

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

2. Referatul de aprobare nr.1008 din 28 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 
apărarea ordinii publice și egalității de șanse,  referatul constatator nr.67 din 06 ianuarie 2020 al 
Secretarului general al județului şi Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept 
înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de consilier județean a domnului 
Vasile Mustățea și vacantarea locului de consilier județean ocupat de acesta 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna. Daniela Cioacă      - director executiv 

 
3. Referatul de aprobare nr.578 din 17 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism şi investiții, raportul de specialitate nr.579 din 17 ianuarie 2020 al Direcției economice, 
raportul de specialitate nr.545 din 17 ianuarie 2020 al Direcției achiziții publice și investiții în 
infrastructura locală şi Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi 
cheltuieli al judeţului Giurgiu, și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice 
finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, pe anul 2020 

  Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl.Mircea Andrei    - președinte comisie  
      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 
      dna.Lidia Pană    - director executiv 

 
4. Referatul de aprobare nr.1006 din 28 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.1007 din 28 ianuarie 2020 
al Direcției economice, şi Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a fondului constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii 
bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, art.6 alin.(6) și repartizarea pe unități administrativ-
teritoriale a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor 
locale, conform art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006, estimări 2021-2023 

  Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 

 
5. Referatul de aprobare nr.1293 din 03 februarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism şi investiții, raportul de specialitate nr.1294 din 03 februarie 2020 al Direcției achiziții 
publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării 
indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 
401A Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km” 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl.Mircea Andrei    - președinte comisie  
      dna.Lidia Pană    - director executiv 

 



  

4 

6. Referatul de aprobare nr.1295 din 03 februarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 
dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 
urbanism şi investiții, raportul de specialitate nr.1296 din 03 februarie 2020 al Direcției achiziții 
publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii 
documentației tehnico-economice la faza P.T. pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A 
Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km” 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl.Mircea Andrei    - președinte comisie  
      dna.Lidia Pană    - director executiv 

 
7. Referatul de aprobare nr.852 din 23 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și 
egalității de șanse,  raportul de specialitate nr.853 din 23 ianuarie 2020 al Direcției logistică, 
managementul spitalelor și patrimoniu şi Proiect de hotărâre pentru modificarea Anexei la 
Hotărârea nr.141 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind completarea 
inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul județean 
DJ 505 și obiectivele aferente acestuia (poduri-podețe) 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna. Daniela Burcea      - director executiv 
 
8. Referatul de aprobare nr.1164 din 30 ianuarie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și 
egalității de șanse,  avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială, raportul 
de specialitate nr.1165 din 30 ianuarie 2020 al Direcției logistică, managementul spitalelor și 
patrimoniu şi Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
Județului Giurgiu a construcției C2 – garaj, situată în Municipiul Giurgiu, Str. Baciului, nr.26 
aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în 
scopul desființării” 

 Prezintă: dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl.Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 
      dna. Daniela Burcea      - director executiv 
 

SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI 
 
 
9. Referatul de aprobare nr.1815 din 13 februarie 2020 al domnilor: Marian Mina, Andrei Mircea, 

Bardan Daniela, Cristescu Dan, Delea Mirela, Dobre Aurelia, Geantă Ionel, Preda Ionuț, Simion 
Cosmin, Ștenghel Cristian și Dumitrache Silvian, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii 
publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.1816 din 13 februarie 2020 al Direcţiei 
juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre privind eliberarea domnului Vasile 
Andronache din funcția de vicepreședinte al Consiliului județean Giurgiu 

   Prezintă: dl. Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl. Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 
      dna. Daniela Cioacă    - director executiv 
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10. Referatul de aprobare nr.1817 din 13 februarie 2020 al preşedintelui, avizul Comisiei juridice, 
apărarea ordinii publice și egalității de șanse, Raportul de specialitate nr.1818 din 13 februarie 
2020 al Direcţiei juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre privind alegerea în 
funcția de vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu a domnului / doamnei ______________ 

   Prezintă: dl. Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
      dl. Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 
      dna. Daniela Cioacă    - director executiv 
11. Diverse 
 

Ordinea de zi pus suplimentarea a fost adoptat cu majoritate de voturi. 
 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Primul punct pe ordinea de zi aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare publice din 

data de 15 ianuariea 2020 a Consiliului Județean Giurgiu. 
- Cine este pentru? 28 de voturi. Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc.  
  
 Documentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Al doilea Proiect de hotărâre privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului a calității de consilier județean a domnului Vasile Mustățea și vacantarea 
locului de consilier județean ocupat de acesta. Dl.Marica. 

Dl.Marica – președintele Comisia juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse:  
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna Cioacă. 
Dna Cioacă - director executiv:  
- Mulțumesc! Domnul Vasile Mustățea, consilier județean, membru al Partidului Alianța 

Liberalilor și Democraților, a înaintat Președintelui Consiliului Județean Giurgiu demisia sa din 
calitatea de consilier județean, demisie înregistrată sub nr.17642 din 30 decembrie 2019. În 
această situație constatarea încetării de drept a mandatului, precum şi vacantarea locului de 
consilier judeţean se realizează printr-o hotărâre de constatare a situației intervenite, la 
propunerea preşedintelui consiliului judeţean sau a oricărui alt ales local.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 28 

de voturi. Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc! 
  
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.2. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Proiectul de hotărâre nr.3 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului 

Giurgiu, și a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial 
din venituri proprii și subvenții, pe anul 2020. Dl. Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl. Andrei 
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Dl. Andrei – președintele Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna. Stănculescu 
Dna. Stănculescu – director executiv: 
- Prin Legea bugetului de stat pe anul 2020, nr.5/2020, pentru bugetul propriu de venituri și 

cheltuieli al judeţului Giurgiu au fost alocate următoarele sume: Sume defalcate din  taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judeţului – 19.064,00 
mii lei, Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale - 
47.741,00 mii lei, Alocări directe din impozitul pe venit încasat respectiv cota de 14% - 
23.456,00 mii lei, Sume alocate din cota de 14% - 3.518,00 și Sume defalcate din taxa pe 
valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor privind drumurile județene și comunale - 
7.656,00 mii lei, rezultând un total de 101.435,00 mii lei. Toate detaliile legate de capitolele 
bugetare pentru care au fost repartizate sume se regăsesc în anexe și vreau să precizez doar 
faptul că la cheltuielile de personal față de necesar au fost stabilite cheltuieli care asigură 55% pe 
parcursul execuției bugetare, luând în calcul și cele două spitale județene, iar la cheltuieli 
materiale sunt asigurate în proporție de 68% față de necesar. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc! Dna.Pană? Sunteți și dumneavoastră trecută. 
Dna. Stănculescu – director executiv: 
- Pentru că au întocmit referat. Cu această ocazie eu trebuie să îndrept o eroare materială care s-a 

strecurat în documentație, respectiv la capitolul 61.02. din Lista de investiții se elimină poziția II 
în întregime, respectiv Proiectul „Parteneriate pentru prevenirea dezastrelor pentru o regiune 
sigură” – ROBG - 427 cu suma de 2.371 mii lei, regucându-se concomitent din bugetul de 
venituri și cheltuieli aceeași sumă. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc. Dacă aveți întrebări? Vă rog dna. Mihuț 
Dna Mihuț: 
- Domnule președinte, dacă nu mă înșel, acum aproximativ un an s-a votat în unanimitate în ședința 

de consiliu, acel proiect ambițios ce viza bolnavii de cancer din județul Giurgiu, și anume 
înființarea acelui centru de radioterapie. Vreau să știu dacă se mai insistă sau se mai fac 
demersuri pentru… măcar inițierea Studiului de fezabilitate sau orice altă acțiune. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Doamna consilier nu pot să inițiez niciun demers pentru că nu am locația în primul rând. În 

momentul în care am locația trecem la umătoarea etapă și vorbim de finanțare și de S.F. În 
momentul de față noi nu îndeplinim condițiile pentru a avea acel centru care este mai mult decât 
necesar, exact cum ați specificat și dumneavoastră. 

Dna Mihuț: 
- Este obligatorie ca locația să fie în incinta spitalului? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
-  Nu este obligatorie și nici nu ne-ar permite legislația să fie în incinta spitalului decât la o 

distanță foarte, foarte mare de celelate corpuri de clădiri și nu avem unde să o … 
Dna Mihuț: 
- Și un parteneriat cu municipiul Giurgiu… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Am înțeles că sunt foarte multe radiații. Ceva de genu. 
Dna Mihuț: 
- Și din terenurile Primăriei Municipiului Giurgiu, o asociere sau orice altă… 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Doamna Mihuț vă reamintesc că noi nu putem să luăm de la primărie nici terenurile care sunt ale 

noastre, respectiv Zona Liberă, respectiv acea casă din centru orașului, credeți că ne-ar da 
primăria vreun teren? Vă recunosc că nu am iniția nicio discuție în acest sens cu primăria. 

Dna Mihuț: 
- Deci, acum efectiv… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, vă recunosc că nu am inițiat pentru că nu am inițiat. 
Dna Mihuț: 
- Da, eu sper din toată inima să găsim până trece mandatul ăsta… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dacă dumneavoastră sau colegii dumneavoastră consilieri credeți că aveți o idee vis-a-vis de o 

locație, vă rog... 
Dna Mihuț: 
- Domnule președinte, credeți-mă că nu am discutat în prealabil cu colegii din consiliul județean, 

dar chiar o să am o discuție cu colegii consilieri locali din cadrul Primăriei Municipiului 
Giurgiu, și cred că ar fi util să facem un demers comun, că până la urmă, sunt foarte, foarte mulți 
cetățeni care ar beneficia, atât din municipiul Giurgiu cât și din județ. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Aveți perfectă dreptate. 
Dna Mihuț: 
- Mulțumesc! 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, domnul Iacob. 
Dl.Iacob N. 
- Domnule președinte, vroiam să vă întreb că ați spus că recunoașteți că nu ați discutat cu domnul 

primar sau cu municipalitatea, nu aveți comunicare de loc sau nu ați discutat subiectul. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, nu am discutat, avem o comunicare chiar foarte bună, dar nu am discutat subiectul. 
Dl.Iacob N. 
- Am înțeles. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- E vina mea nu are legătură Primăria Giurgiu. 
Dl.Iacob N. 
- Păi uitați atunci, și dumneavoastră în paralel, și noi, colega mea și împreună cu noi consilierii, 

hadeți să facem ceva pentru că un centru de radioterapie… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Domnul Iacob v-am spus că sunt de acord și eu și cu singuranță și colegii mei, numai că am… 
Dl.Iacob N. 
- Bun ne angajăm… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu știu dacă e greșeală, dar nu am discutat subiectul. 
Dl.Iacob N. 
- Ok. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vreau să votăm prima oară îndreptarea acelei erori materiale și apoi întreg proiectul. Cine este 

pentru? 28 de voturi. Împotrivă? Abţineri? Vă mulțumesc! Și întreg proiectul? Cine este pentru? 
21 voturi. Împotrivă? Abţineri? 7 (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-
Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian). Mulţumesc. 
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 Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.3. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Proiectul de hotărâre nr.4 privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a fondului 

constituit la dispoziția Consiliului Județean, conform prevederilor Legii bugetului de stat pe anul 
2020, nr.5/2020, art.6 alin.(6) și repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 
defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, conform 
art.33 alin.(3) lit.b) din Legea nr.273/2006, estimări 2021-2023. Dl. Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna. Stănculescu 
Dna. Stănculescu – director executiv: 
- În conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2020, art.6 alin.(6), suma 

corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 
2020, se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond 
la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului 
județean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărârea 
consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea 
programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de 
funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale nu le pot finanța din veniturile proprii, 
inclusiv din impozitul pe venit repartizat și din sume defalcate pe valoarea adăugată pentru 
echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate din fondul la dispoziția consiliului județean se 
reflectă în bugetele locale la o poziție distinctă de venituri, respectiv 04.02.05. În sensul aplicării 
prevederilor legale în vigoare, am solicitat prin adrese tuturor unităților administrativ teritoriale 
să ne comunice necesarul de fonduri și pentru perioada 2020 – 2023. Repartizarea sumelor 
despre care facem vorbire este redată în anexele nr.1-4. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc frumos. Dacă sunt întrebări? Vă rog, domnul Gavrilă. 
Dl. Gavrilă: 
- Domnule președinte, dacă sunteți amabil, să ne spuneți și nouă care au fost criteriile de 

repartizare a acestor sume? Vă întreb pentru că, din punctul meu de vedere, este pentru prima 
dată, cel puțin îmi amintesc eu în ultimii 12 ani, când avem o sumă de echilibrare destul de 
consistentă, cu bani foarte mulți… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Este mai mică față de cea de anul trecut. 
Dl. Gavrilă: 
- Nu. Față de acum 2 ani, știți cât am avut. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da, dar față de anul trecut este mai mică. 
Dl. Gavrilă: 
- Da. Oricum, este o sumă foarte mare. Am observat că sunt unele UAT-uri care au primit sume 

mici, chiar foarte mici, iar unele primării destul de consistente. De la 2,5 miliarde cea mai mică 
sumă și până la 10 miliarde lei vechi cea mai mare sumă, nu vorbim de municipiul Giurgiu. În 
afară de o singură comună, primarii Partidului Național Liberal au primit cele mai mici sume. 
Care a fost motivul de nu au primit și ei o sumă cât de cât echilibrată, pentru că spune că e sumă 
de echilibrare? Știm cu toții că această sumă de echilibrare, primarii o folosesc pentru investiții, 
pentru dezvoltare, pentru funcționare, pentru cofinanțarea proiectelor? Sunt convins că fiecare 
dintre primari au făcut o solicitare către dumneavoastră destul de consistentă. Ce… 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Deci, primăria la care dumneavoastră faceți referire se numește Bolintin Deal care a primit bani 

mai puțini pentru că are un excedent foarte mare, pentru că veniturile proprii sunt foarte, foarte 
mari și pentru că nu prea are cofinanțări că nu are proiecte. 

Dl. Gavrilă: 
- Domnule președinte… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- În schimb o primărie care are nevoi mai mari și care este în plin proces de dezvoltare și eu am 

ținut cont este Primăria Comunei Stănești, 
Dl. Gavrilă: 
- Sunt de acord cu dumneavoastră… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- …care a primit foarte mulți bani vis-a-vis de numărul de locuitori și suprafața pe care o are. 
Dl. Gavrilă: 
- Da domnule președinte, 4,5 miliarde lei vechi, dar sunt și primării care au nevoie de bani dau un 

exemplu… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- …toți au nevoie de bani 
Dl. Gavrilă: 
- Exact, care au fost criteriile… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Restul primăriilor la care dumneavoastră mai faceți așa referire, primării ale Partidului Național 

Liberal, sunt comune foarte, foarte mici, mă refer la Cosoba și la Săbăreni, comune care nu au 
cofinanțări și nu au proiecte europene în derulare și am preferat să țin cont de acele primării care 
derulează proiecte. 

Dl. Gavrilă: 
- Și Comuna Frătești? cred că nu este mică, este o comună destul de mare. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Deci, Comuna Frătești este singura comună din județ care nu are nici un proiect pe nici un 

program, nici european, nici pe bani guvernamentali. 
Dl. Gavrilă: 
- Păi proiecte pe bani guvernamentali degeaba le-au făcut pentru că timp de 4 ani, domnule 

președinte, nu a avut nicio șansă. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi nu au depus domnu… 
Dl. Gavrilă: 
- Au depus 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu au depus, și dacă vreți le verificăm împreună. Au… 
Dl. Gavrilă: 
- Oricum solicitările sunt la mapă la dumneavoastră și știm fiecare UAT ce solicitări a făcut.  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ok. Vă rog, domnu Iacob. 
Dl.Iacob N. 
- Domnul președinte, așa cum spunea și colegul meu, și ați discutat doar de câteva, doar de două 

localități, dar observăm dacă ne uităm puțin mai atent pe aceste sume, că sunt ceva mai multe 
localități care efectiv sunt pedepsite. Sunt sume foarte mici la mai multe localități și dacă 
discutăm de Bolintin Deal că tot s-a discutat a… dumneavoastră ați enumerat niște motive pe 
care le-ați mai enumerat și anul trecut când a venit vorba de sumele astea. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi sunt evidente. 
Dl.Iacob N. 
- Vezi doamne, Primăria Bolintin Deal are venituri mari. Întradevăr … 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- …și un execedent foarte mare. 
Dl.Iacob N. 
- Întradevăr are venituri mari dar nu cred că trebuie să fie pedepsită… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- …dar nu este pedepsită. 
Dl.Iacob N. 
- Nu, dar mereu ea primește, Primăria Bolintin Deal primește cele mai mici sume. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- O să ținem cont la rectificare. Domnul Iacob, știți de ce am ținut cont în primul rând? De 

proiectele europene, de cofinanțări. Dânsul nu are. 
Dl.Iacob N. 
- Domnu președinte, știați că Primăria Bolintin Deal a făcut împrumut la bancă să asfalteze? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu trebuie să știu eu lucrul ăsta. 
Dl.Iacob N. 
- Păi dacă discutați cu domnul primar și trebuie să discutați… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Auziți a făcut împrumut în condițiile în care are un excedent de zeci de miliarde. 
Dl.Iacob N. 
- Da are și proiecte foarte multe și comuna arată foarte bine. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Atunci de ce s-a împrumutat? De ce s-a împrumutat dacă are excedentul mare? 
Dl.Iacob N. 
- Pentru că a avut alte priorități. Chiar dacă are venituri mari… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- …foarte mari. Cred că cele mai mari din județ. 
Dl.Iacob N. 
- Dacă treceți, da dar acesta nu trebuie să fie un criteriu pentru care trebuie să fie pedepsit. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da nu e pedepsit, domnu Iacob. 
Dl.Iacob N. 
- Sistemtic primește cei mai puțini bani. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Am ținut cont, v-am spus de acele cofinanțări. La rectificare o să vorbesc cu dumneavoastră 

consilierii liberali, înainte să repartizăm banii, vis-a-vis de comuna Bolintin Deal și o să vă rog 
să îmi arătați și mie ce ne trimite Bolintin Deal vis-a-vis de cofinanțări și de proiecte. 

Dl.Iacob N. 
- Da, da. Eu mă angajez dacă vreți și vin eu cu solicitările. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Perfect. Bineînțeles. Dacă mai sunt alte întrebări? Vă rog, domnu consilier. 
Dl. Georgescu M.: 
- Domnule președinte, la acest proiect vă rog să luați în considerare posibilitatea suplimentării 

sumei de bani alocate către Primăria Comunei Ghimpați, am ascultat părerea consilierilor 
liberali, Comuna Ghimpați a închis anul trecut 4 proiecte pe fonduri europene și încă 3 în 
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desfășurare. Deja avem împrumuturi la Ministerul de Finanțe, la bănci pentru asigurarea 
cofinanțărilor și cheltuielilor. Gradul de îndatorare fiind prea mare nu mai avem posibilitatea 
accesării de noi împrumuturi pentru închiderea acestor noi proiecte pe care le avem în 
desfășurare. Căminul cultural, vă dau un exemplu, este ultima cerere de plată … 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Domnul consilier, am primit de la Primăria Ghimpați această solicitare, este vorba de încă 3 

proiecte pe fonduri europene și țin cont de solicitarea dumneavoastră, și propun consilierilor 
suplimentarea sumei cu 100 de mii de lei în plus față de câți au fost repartizați comunei 
Ghimpați, bani pe care îi iau de la orașul Mihăilești. Vă rog! 

Dna Mihuț G.: 
- Domn președinte avem trei mari orașe: municipiul Giurgiu, Bolintin Vale și Mihăilești. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da. 
Dna Mihuț G.: 
- De ce tocmai de la Mihăilești? Înțeleg comuna Ghimpați este o comună mare, de acord. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Pe același considerent. 
Dna Mihuț G.: 
- Dar puteți să luați de la altă comună mare, Florești Stoenești sau … 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu iau de la comună, iau de la oraș… 
Dna Mihuț G.: 
- Dar de ce? Nu înțeleg. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- … pentru că așa consider eu că trebuie având în vedere că Mihăilești-ul… 
Dna Mihuț G.: 
- …trebuie și argumentat, domnu președinte. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- …Mihăilești-ul bugetul îl  folosește să-și plătească garda personală de poliție locală, îl folosește 

să își astupe gropile ilegale de gunoi, nu are proiecte pe fonduri europene, are și puțin excedent 
și nu cred că puteți să mă contraziceți, plus că nu iau de la o comună a Partidului Național 
Liberal. Mulțumesc frumos! Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? 19 voturi. 
Împotrivă? 7 voturi (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă 
Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian). Abțineri? 2 voturi 
(Basangiac Constantin și Corozel Lucian). Și întreg proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 19 
voturi. Împotrivă? 2 voturi (Basangiac Constantin și Corozel Lucian). Abțineri? 7 voturi (Mihuţ 
Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, 
Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian). Mulțumesc! 

 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.4. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Trecem la următorul punct pe ordinea de zi, Proiectul de hotîrâre nr.5 privind aprobarea 

actualizării indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții 
„Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale–Palanca, km 46+765 – km 50+000; 3,235 km”. Vă rog, dl. 
Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl. Andrei 
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Dl. Andrei – președintele Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, Dna. Pană 
Dna. Pană – director executiv: 
- În vederea realizării obiectivului de investiție DJ 401A Bolintin Vale–Palanca a fost realizată 

documentația tehnico-economică la faza D.A.L.I. de către SC GLOBAL ENGINEERING 
CONSULTING, documentație aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean nr.209 din 11 
octombrie 2017. Contractul de execuție având ca obiect realizarea proiectului tehnic și al 
execuției lucrării a fost atribuit în urma desfășurării procedurii de achiziție publică, operatorului 
economic S.C. DRUMEȚUL TOMIS S.R.L., fiind încheiat în acest sens contractul de lucrări 
nr.259 din 09.11.2018, contract finanțat prin Programul Național de Dezvoltare Locală. 
Documentația tehnico-economică la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție a fost aprobată prin 
Hotărârea Consiliului Județean nr.24 din 22 martie 2019, ulterior aprobării actualizării 
indicatorilor tehnico-economici la faza D.A.L.I., prin Hotărârea Consiliului Județean nr.10 din 
22 martie 2019. Prin Hotărârea Consiliului Județean nr.75/2019, au fost actualizati indicatorii 
tehnico-economici ca urmare a aplicării prevederilor art.71 din O.U.G. nr.114/2018 în care se 
menționează că, salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată în domeniul construcțiilor, 
se stabilește la suma de 3.000 lei lunar. Pe parcursul derulării contractului de lucrări, prin 
dispozițiile de șantier nr.1, 2 și 3 au fost dispuse unele lucrări suplimentare necesare finalizării 
contractului, lucrări care nu au fost cuprinse în contractul inițial. Față de cele arătate, ținând cont 
de prevederile art.10 alin.(4) din H.G. nr.907/2016, în care se menționează faptul că, devizul 
general întocmit la faza D.A.L.I. în cadrul intervenției la construcție existentă, se actualizează 
prin grija beneficiarului investiției, ori de câte ori este necesar, propunem aprobarea indicatorilor 
tehnico-economici actualizați la faza D.A.L.I., atfel: valoarea totală a investiției: 11.681.705,55 
lei din care C+M: 10.940.114,50  lei. Durata de execuție - 17 luni. Capacităţile fizice principale 
rămân aceleași care au fost aprobate anterior. Ținând cont de prevederile art.173 din Ordonanța 
de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, în care se menționează că, 
consiliul județean aprobă documentațiile tehnico – economice pentru lucrările de investiții de 
interes județean a fost întocmit proiectul de hotărâre pe care îl supunem spre dezbatere și 
aprobare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc frumos! Întrebări? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 21 voturi. Împotrivă?  

Abțineri? 7 voturi (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă 
Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian). Mulțumesc frumos! 

 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.5. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Următorul proiect de hotărâre privind aprobarea revizuirii documentației tehnico-economice la 

faza P.T. pentru  obiectivul de investiții „Reabilitare DJ 401A Bolintin Vale–Palanca, km 
46+765 – km 50+000; 3,235 km". Dl. Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl. Andrei 
Dl. Andrei – președintele Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, Dna. Pană 
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Dna. Pană – director executiv: 
- Proiectul de hotărâre care se supune dezbaterii și aprobării se referă la același obiectiv de 

investiție menționat anterior, însă acesta se referă la aprobarea revizuirii documnetației tehnico-
economice la faza P.T. Deci, ca urmarea aprobării actualizării documentației tehnico-economice 
la faza D.A.L.I. este necesară și revizuirea documentației tehnico-economice la faza P.T. Astfel, 
ținând cont de prevederile Ordonanța de Urgență 57, a fost întocmit proiectul de hotărâre pe care 
îl supunem spre dezbatere și aprobare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc frumos! Întrebări? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 21 voturi. Împotrivă?  

Abțineri? 7 voturi (Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă 
Dumitru, Epure Emil-Nicolae, Iacob Marius Nicuşor, Chiran Adrian). Mulțumesc! 

 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.6. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Următorul proiect de hotărâre privind pentru modificarea Anexei la Hotărârea nr.141 din 25 

octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu privind completarea inventarului bunurilor care 
aparțin domeniului public al Județului Giurgiu pentru drumul județean DJ 505 și obiectivele 
aferente acestuia (poduri-podețe). Dl. Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl. Marica 
Dl. Marica – președintele Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, Dna. Burcea 
Dna. Burcea – director executiv: 
- După efectuarea analizei documentațiilor cadastrale depuse la Oficiul de Cadastru și Publicitate 

Imobiliară Giurgiu s-a constatat faptul că traseul drumului județean 505 din Sistemul Integrat de 
Cadastru și Carte Funciară – aplicația Eterra nu coincide cu traseul drumului județean stabilit și 
identificat conform Hotărârii nr.141 din 25 octombrie 2019. Având în vedere cele menționate 
este necesară modificarea Anexei la Hotărârii nr.141 conform traseului drumului judeţean DJ 
505 existent în Sistemul Integrat – aplicația Eterra. Din acest motiv am propus spre dezbatere și 
aprobare Anexa actualizată a traseului drumului judeţean 505. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc! Întrebări? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 28 voturi. Împotrivă?  Abțineri? 

Mulțumesc! 
 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.7. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Trecem la următorul proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat 

al Județului Giurgiu a construcției C2 – garaj, situată în Municipiul Giurgiu, Str. Baciului, nr.26 
aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, în 
scopul desființării. Dl. Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 
- Aviz favorabil. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl. Marica 
Dl. Marica – președintele Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna. Delea 
Dna. Delea – președintele Comisiei pentru învățământ, sănătate, cultură, protecție socială: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, Dna. Burcea 
Dna. Burcea – director executiv: 
- Județul Giurgiu deține în proprietate publică un imobil casă de tip familial situată în municipiul 

Giurgiu, Str. Baciului, nr. 26. Pe terenul aferent acestui imobil se află o construcție C2 – garaj 
aflată într-o stare avansată de degradare ceea ce pune în pericol siguranța beneficiarilor. Prin 
adresa nr.5179 din 22 ianuarie, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului 
solicită aprobarea demolării acestei construcției, iar în vederea demolării acestia este necesară 
trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Giurgiu potrivit art.361 alin.(2) din 
Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ. Având în vedere cele menționate, 
am propus trecerea din domeniul public în domeniul privat al Județului Giurgiu a construcției  
C2 – garaj, în scopul desființării acesteia. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc! Întrebări? Supun la vot proiectul. Cine este pentru? 28 voturi. Împotrivă?  Abțineri? 

Mulțumesc! 
 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.8. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Proiectul de hotărâre privind eliberarea domnului Vasile Andronache din funcția de vicepreședinte 

al Consiliului Județean Giurgiu. Dl. Marica 
Dl. Marica – președintele Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna. Cioacă. 
Dna. Cioacă - director executiv:  
- Mulțumesc! Prin referatul de aprobare semnat de un număr de 11 consilieri județeni se propune 

un Proiect de Hotărâre privind eliberarea domnului Vasile Andronache din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulțumesc! Cine este pentru? 
Mihuț G.: 
- Vot secret, domnule președinte!  
Nina Carmen Crișu – secretarul general al județului 
- Vot secret. 
Mihuț G.: 
- Este vot la persoană. 
Nina Carmen Crișu – secretarul general al județului 
- Vot secret. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da, vot secret, așa este. Aveți dreptate. 
Mihuț G.: 
- Dar putem să votăm, nu era nicio problemă. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, nu haideți să votăm secret ca să respectăm toate… 
Dl. Basangiac: 
- Vreau doar să vă aduc la cunoștință un aspect, cred că s-a înregistrat, nu știu, că este în concediu 

medical și de asta. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- N-are nicio legătură. 
Dl. Basangiac: 
- Eu v-am anunțat. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- E bolnav? Îl doare în gât. Am înțeles. Haideți să procedăm la votul secret. Haideți! 
Nina Carmen Crișu – secretarul general al județului 
- Ai buletinele de vot? Hai! 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mai avem un proiect și pe urmă diversele tale. 
Dl. Iacob: 
- Ale noastre nu sunt ale mele. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Tu le-ai solicitat, de aceea am spus ale tale. 
 
 Urmează procedura de vot secret unde președintele strigă consilierii județeni în ordinea 
alfabetică și le înmânează buletinele de vot. Domnul Chiran Adrian nu participă la vot. Membrii 
comisiei de validare care este și comisie de numărare a voturilor asistă la procesul de votare, după 
care desfac urna și numără buletinele de vot și în acest sens întocmesc un proces-verbal pe care îl 
semnează și îl prezintă președintelui consiliului județean care îi dă citire. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Comisia de validare – numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea eliberării domnului Vasile Andronache din funcția de 
vicepreședinte al Consiliului județean Giurgiu. Dintr-un total de 30 de consilieri în funcție au 
fost prezenți 28 de consilieri. În urma numărării voturilor au rezultat următoarele: voturi 
”pentru” – 20, voturi ”împotrivă” – 7, voturi ”neexprimate” – 1 (dl Chiran Adrian). Total voturi 
exprimate – 27. Drept pentru care, proiectul de hotărâre a trecut. 

 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.9. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Trecem la următorul punct pe ordinea de zi. Proiectul de hotărâre privind alegerea unui nou 

vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. Propurea Partidului Social Democrat este domnul 
Preda Ionuț. Dacă colegii de la PNL au o propunere o ascult? 

Dl. Iacob: 
- Noi nu propunem, domnule președinte, pentru că au mai rămas doar câteva luni până la alegerile 

locale și considerăm, și prin votul nostru s-a văzut asta, că e și inoportun și ilegal, și-o să vedeți în 
instanță, că instanța va confirma practic poziția noastră de aici. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi, știți dumneavoastră că acționează în instanță cineva? Știți dinainte? 
Dl. Iacob: 
- Cu siguranță se va ajunde în contencios. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ok. Pe colegii de la ALDE nu-i întreb că ar trebui să vă votăm pe dumneavoastră dl.Basangiac, 

sunteți singurul, și tot vot secret, nu? Tot vot secret, vă rog să…  
Nina Carmen Crișu – secretarul general al județului 
- Preda Ionuț, o singură propunere. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Preda Ionuț, un singur buletin de vot. În momentul când sunt buletinele gata o să vă strig să 

ridicați buletinele. 
 

Urmează procedura de vot secret unde președintele strigă consilierii județeni în ordinea 
alfabetică și le înmânează buletinele de vot. Membrii comisiei de validare care este și comisie de 
numărare a voturilor asistă la procesul de votare, după care desfac urna și numără buletinele de vot, 
și în acest sens întocmesc un proces-verbal pe care îl semnează și îl prezintă președintelui consiliului 
județean care îi dă citire. 
 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Comisia de validare – numărare aleasă de Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea 

voturilor exprimate în vederea alegerii domnului Preda Ionuț Gabriel în funcția de 
vicepreședinte al Consiliului Județean Giurgiu. Dintr-un total de 30 de consilieri în funcție au 
fost prezenți 28 de consilieri. În urma numărării voturilor au rezultat următoarele: voturi 
”pentru” – 21, voturi ”împotrivă” – 6, voturi ”anulate” – 1. Total voturi exprimate – 28.  

 
 Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.10. 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Felicitări domnule vicepreședinte și succes în noua funcție. Și acum să trecem la solicitarea 

domnului Iacob – punctul ”Diverse”. Vă ascult! 
Dl. Iacob: 
- Mulțumesc, domnule președinte. Am trei discuții pe care vreau să le purtăm. Prima, am văzut la 

începutul ședinței că a fost o echipă de reporteri de la PRO TV, de la ”România, te iubesc!” care a 
fost dată afară de aici, și vroiam să vă întreb de ce a fost dată afară?  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, nu a fost dată afară, au fost invitați să participe la ședință dar fără să filmeze, pentru că nu au 

făcut solicitare de acreditare înainte. Ședința este publică, dânșii au voie să participe dar nu aveau 
voie să filmeze. Nu au vrut decât să filmeze și nu i-am lăsat, evident. 

Dl. Iacob: 
- Am înțeles. A doua problemă pe care vreau s-o discutăm, data trecută, anul trecut la echilibrarea 

sumelor către localități, legat de Primăria Ogrezeni, am vrut acolo să mă implic împreună cu 
consilierii locali să… ca suma de 3,5 miliarde lei vechi care i-a fost revenită comunei Ogrezeni 
atunci, să îi ducem către școli și să facem acolo să se încălzească copiii la centrale, să nu se mai 
încălzească la sobe. Domnul primar, într-o discuție cu dumnealui, mi-a spus că nu… el are 
proiecte depuse aici la consiliul județean, trebuie să fac o paranteză că e o discuție pe care am 
mai purtat-o cu domnul vicepreședinte, dl.Corozel, dânsul mi-a explicat, dar cu dumneavoastră 
nu am avut când, și vreau să vă întreb. Are Primăria Ogrezeni proiecte pe PNDL în ceea ce 
privește extinderea școlilor și modernizarea? 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi, cred că le are, dar le are Ministerul Dezvoltării, nu are nicio legătură cu noi. 
Gavrilă D.: 
- Ministerul Dezvoltării. La consiliul județean nu are ce căuta.  
Dl. Iacob: 
- El mi-a spus că sunt rămase la consiliul județean și că de aici nu știe ce s-a întâmplat. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Domnul Iacob, nu vă supărați pe mine, nu aveți cum să mă întrebați așa ceva, pe bune. 

Contractele sunt cu Ministerul Dezvoltării nu au nicio legătură cu Consiliul Județean Giurgiu. 
Dl. Iacob: 
- E în regulă, următoarea etapă, o să întreb la Ministerul Dezvoltării. A treia problemă, și cea mai 

importantă pe care vroiam să o discutăm, e legată de drumul județean 412 A din Ogrezeni, 
traversează Ogrezeni, și nu vă supărați pe mine, este o mare bătaie de joc acolo. Eu nu înțeleg și 
nu știu cum s-a putut să se gestioneze atât de prost lucrarea aia de acolo. Știți foarte bine, dacă 
nu știți sau nu vă mai aduceți aminte, vă spun eu proiectul de hotărâre a fost votat în august 
2019, ordinul de începere a lucrărilor a fost dat în septembrie și lucrarea de decopertare a 
asfaltului a început în decembrie, la începutul lunii decembrie. Nu înțeleg de ce s-au apucat 
tocmai în decembrie, având în vedere că e sezon rece, e iarnă și e clar că… era clar pentru toată 
lumea că nu are cum să vină cineva cu asfalt acolo, nu înțeleg de ce l-au decopertat pe tot odată, 
dea valma, sau pur și simplu nu au făcut-o pe secțiuni, și la fel nu înțeleg de ce atâta timp cât 
termenul de finalizare a lucrărilor este de trei ani, dacă nu mă înșel, de ce nu au amânat până în 
martie, nu știu, aprilie că aveau timp slavă donului să înceapă. Eu, acum nu vreau să o luați în 
nume de rău sau să credeți că, dar vă spun sincer, nu știu dacă ați trecut prin zonă în ultima 
perioadă…   

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Chiar aseară. 
Dl. Iacob: 
- Și cum vi se pare? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Parțial aveți foarte mare dreptate. 
Dl. Iacob: 
- Parțial, pentru că ați trecut aseară, dacă treceați în urmă cu aproximativ două săptămâni, a fost 

un dezastru total acolo și încă mai este. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, haideți să vă spun. Eu consider că noi, ”greșeala” noastră că i-am lăsat să decoperteze tot 

drumul, în rest să știți că oamenii ăia sunt în termen, lucrează… 
Dl. Iacob: 
- Asta vă reproșez și eu, nu v-am reproșat altceva. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- … iar în momentul când o să înceapă să toarne bideru, va turna pe porțiuni, o să se schimbe 

lucrurile cu siguranță, vă spun. 
Dl. Iacob: 
- Domnule președinte, eu nu am contestat că nu… chiar nu știu… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Știți, domnu Iacob, hai să vă spun, știți că mai m-ați certat cu Palanca că e dezastru, că e… 
Dl. Iacob: 
- Da, îmi mențin punctul de vedere. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- … și până la urmă s-a făcut drumul și foarte bine. La fel o să se întâmple și aici numai că nu sunt 

Merlin, să pocnesc din degete  să asfalteze ăia noapte. 
Dl. Iacob: 
- Domnu președinte, aveți dreptate. La un moment dat lucrările astea se termină că nu au cum 

odată ce sunt finanțate. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Eu cred că… 
Dl. Iacob: 
- Dar modul de gestionare al lor este foarte, foarte defectuos. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ne-am implicat, i-am chemat la discuții vis-a-vis de acest drum, avem adrese, avem 

corespondență cu ei, și ieri a fost constuctorul acolo, și o vă vedeți în următoarea perioadă de 
timp lucrurile se vor remedia acolo.  

Dl. Iacob: 
- Domnu președinte, dumneavoastră sunteți mulțumit de… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da. 
Dl. Iacob: 
- … felul cum au început și cum s-au desfășurat lucrurile acolo? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Haideți să vă spun, nu pot eu să le impun oamenilor. Au și ei o organizare de șantier, au și ei un 

grafic de execuție, nu pot să le spun eu, băi începe de la capătul acela, începe de la mijloc sau…  
Dl. Iacob: 
- Domnule puteați să le spuneți să nu înceapă o astfel de lucrare în decembrie, puteați să le spuneți 

să înceapă în primăvară. Eu vă văd extrem de relaxați pe dumneavoastră, dar vă spun în calitate 
de cetățean dacă vreți, nu în calitate de consilier județean… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Domnul Iacob vorbim peste patru luni să vedeți că și dumneavoastră o să fiți la fel de relaxat ca 

mine. 
Dl. Iacob: 
- Domnule cetățenii din Ogrezeni și-au rupt mașinile, sunt distruse mașinile. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Asta presupune reabilitarea unui drum județean și o perioadă de timp în care se circulă mai 

prost. 
Dl. Iacob: 
- Se putea evita, eu asta vă spun, se putea evita foarte simplu această situație ca cetățenii să își 

rupă mașinile și să trăiască disconfortul pe care ei îl trăiesc. Și noi, că sunt și eu cetățean și fac și 
eu naveta. 

Dl. Dumitrache S.: 
- Și acum ce ar mai fi de făcut? 
Dl. Iacob: 
- Păi nu… 
Dl. Dumitrache S.: 
- Și atunci dacă nu mai e nimic de făcut… 
Dl. Iacob: 
- Păi domnu consilier explicații trebuie să existe. Domnule, dumneavoastră ați trecut prin 

Ogrezeni? 
Dl. Dumitrache S.: 
- N-am mai trecut … 
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Dl. Iacob: 
- Păi vă invit eu să treceți și să vă dați cu părerea atunci. Domnule, cu tot respectul nu-ți da 

dumneata cu părerea ce este în Ogrezeni, atât cât nici nu ai trecut pe acolo. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Domnul Iacob, toată atenția noastră și a doamnei de la tehnic este pe acel drum, cu siguranță vă 

spun, și o să vedeți schimbări în următoarele două săptămâni. 
Dl. Iacob: 
- În două săptămâni vedem schimbarea. Ok. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da. Mulțumesc frumos! Ordinea de zi a fost parcură, declar închise lucrările ședinței. Bună ziua! 
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