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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 17 IANUARIE 2023 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 17 ianuarie 2023, ora 1000, în 

şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.14 din 13 ianuarie 2023, conform prevederilor art.178 alin.(2) 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.   

 Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

 

  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.  Roșu Cosmina-Andreea PNL Prezent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent online 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Vacant  PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent online 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna Ionela Daniela Pătru – șef serviciu C.J.G. ține locul dnei secretar general al județului, 

aceasta aflându-se în CO; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 

- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 

- Dna Mariana Ionescu   – consilier C.J.G.; 

- Dna Monica Jipa   – inspector de specialitate C.J.G.; 

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

- Dl.Mardale Nicu  – consilier C.J.G.; 

- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.; 

- Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.; 

- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 

Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și 

exprimării votului. 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua! Avem și câteva urgențe și, ca atare, o să le parcurgem pe rând. Dacă sunteți de 

acord cu proiectul ordinii de zi, vă rog?  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 ianuarie 2023 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.5 din 09 ianuarie 2023 pentru revocarea Hotărârii nr.307 din 28 

noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte 

din imobilul ”Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al județului Giurgiu în suprafață 

totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii unei Centrale electrice fotovoltaice cu o 

capacitate de minimum 200 MWp, referatul de aprobare nr.329 din 09 ianuarie 2023 al 

preşedintelui, raportul de specialitate nr.335 din 09 ianuarie 2023 al Serviciului Juridic – 

contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.6 din 09 ianuarie 2023 privind utilizarea excedentului bugetului 

local al județului Giurgiu în anul 2023, referatul de aprobare nr.372 din 09 ianuarie 2023 

al preşedintelui, raportul de specialitate nr.378 din 09 ianuarie 2023 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. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.7 din 09 ianuarie 2023 privind aprobarea pregătirii şi 

promovării proiectului de infrastructură rutieră „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-

26.  Bălan Cristina PSD Prezent   

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent online 
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Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sectoare km 3+263 – 9+473 şi km 10+753 - 

20+200”, referatul de aprobare nr.406 din 09 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de 

specialitate nr.415 din 10 ianuarie 2023 al Compartimentului Dezvoltare regională, avizul 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 
  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.8 din 10 ianuarie 2023 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, de 

trecere din domeniul public al municipiului Giurgiu în domeniul public al judeţului, a 

unui imobil situat în intravilanul municipiului Giurgiu, județul Giurgiu”, referatul de 

aprobare nr.489 din 10 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.495 din 

10 ianuarie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean 

și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.9 din 10 ianuarie 2023 privind modificarea organigramei şi a 

statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul 

de aprobare nr.525 din 10 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.531 

din 10 ianuarie 2023 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea 

activităţii instituţiilor publice de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 
  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Mariana Ionescu   - consilier 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.10 din 11 ianuarie 2023 privind actualizarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Serviciului Public de Salubrizare din județul Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.550 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate 

nr.611 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.11 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de 

atribuire, pentru procedura de achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare al UAT-ului membru ADI Management 

Eficient pentru un județ curat - zona 1 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, 

acordat expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a 

ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.568 din 11 

ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.578 din 11 ianuarie 2023 al 

Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei buget, 

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

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 
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   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.12 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de 

atribuire, pentru procedura de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare 

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al UAT-ului membru 

ADI Management Eficient pentru un județ curat - zona 1 din județul Giurgiu și acordarea 

mandatului special, acordat expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea 

Generală a Asociaților a ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de 

aprobare nr.569 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.579 din 

11 ianuarie 2023 al Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, avizul 

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

de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.13 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de 

atribuire, pentru procedura de achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre ADI Management 

Eficient pentru un județ curat - zona 3 din județul Giurgiu și acordarea mandatului special, 

acordat expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a 

ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.570 din 11 

ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.580 din 11 ianuarie 2023 al 

Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei buget, 

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

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.14 din 11 ianuarie 2023 privind aprobarea Documentației de 

atribuire, pentru procedura de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare 

a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare al UAT-urilor membre 

ADI Management Eficient pentru un județ curat - zona 3 din județul Giurgiu și acordarea 

mandatului special, acordat expres, reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea 

Generală a Asociaților a ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de 

aprobare nr.571 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.581 din 

11 ianuarie 2023 al Compartimentului monitorizare servicii de utilitate publică, avizul 

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

de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații 

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

   dna. Monica Jipa    - inspector de specialitate 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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12. Proiect de hotărâre nr.15 din 11 ianuarie 2023 privind completarea Anexei la 

Hotărârea nr.123 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și 

Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.618 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, 

raportul de specialitate nr.624 din 11 ianuarie 2023 al Compartimentului Resurse umane, 

salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură și avizul Comisiei 

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

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.16 din 11 ianuarie 2023 privind desemnarea reprezentanților 

consiliului județean în comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin 

licitație publică a Lotului 22 în suprafaţă de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical 

aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, 

Șos. Alexandriei, nr. 7-9 , aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.663 din 11 ianuarie 2023 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.667 din 

11 ianuarie 2023 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean 

și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate ți protecție socială și avizul Comisiei 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu  - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Avem o ședință statutar constituită, cvorum 30 de persoane. Primul punct: aprobarea 

procesului verbal al şedinţei extraordinare anterioare. Am fost eficienți și telegrafici în 

exprimare, nu ați avut mult de citit. Sunt comentarii pe marginea procesului verbal? Supun 

aprobării, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așadar, intrăm în pâine. Primul proiect: revocarea Hotărârii nr.307 din 28 noiembrie 2022 

privind aprobarea concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte din imobilul ”Ferma 

Gostinu”. Vorbim de cele 301 de ha pe care intenționam să dezvoltăm o Centrală  

fotovoltaică cu o capacitate de minimum 200 MWp. Înțeleg că au fost discuții și la comisie. 

Nu înțeleg de ce nu vrem să dezvoltăm județul Giurgiu. N-am înțeles de ce prefectura a 

blocat acest proiect. Toate motivele invocate oricum sunt rezolvate la data prezentei și o 

anunț și pe dna prefect și pe dl.Mina, care sigur și-a dat acceptul pe procedura asta, că 

instituția consiliului județean va relua procedura privind  identificarea unui dezvoltator care 

să construiască o centrală de 200-250 de MWp., o investiție de minim 250 de milioane de 

euro de care județul Giurgiu are mare nevoie. Vorbim de investiții directe, de locuri de 

muncă create, de alte locuri de muncă create pe orizontală, de beneficii pentru toate UAT-

urile care vor primi un procent din această producție de energie. Toată lumea are de câștigat 

doar câțiva consideră că, electoral vorbind, au de pierdut. E trist că genul acesta de oameni au 

posibilitatea să blocheze un asemenea proiect de anvergură pe care Giurgiu nu a mai avut 

parte până acum. Dar nici noi nu stăm degeaba. Repet, reluăm procedura. Primul pas este să 

revocăm această hotărâre. Înțeleg că la Comisia juridică avizul a fost favorabil, totuși. Dacă 

sunt discuții sau dacă sunt intervenții?Vă rog. Te așteptam. 
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Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Mulțumesc. Dle președinte, rămâne totuși cel puțin pentru mine o nedumerire în sensul în 

care în materiale, ați luat hotărârea să o revocați pe baza faptului că hotărârea ar fi nelegală, 

nu ni s-au prezentat  motivele sau ce a dus la concluzia că hotărârea este nelegală și tototdată 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cine a spus că hotărârea e nelegală?   

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Păi, de asta o revocați. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

-  În raportul de specialitate, vă legați acolo de faptul că hotărârea nu a intrat în circuitul civil 

și nu a produs efecte.Teza acelui articol spune că în situația în care se constată că este nelegal 

și îndeplinește aceste criterii, se poate revoca. Deci hotărârea înseamnă că a fost nelegală 

pentru că de asta o revocăm. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E interpretarea Domniei voastre. Mai departe! 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Asta scrie în raportul de specialitate, în referatul de aprobare.Totodată, înseamnă că, dacă o 

hotărâre se dovedește sau noi, consiliul județean am ajuns la concluzia că aceasta este 

nelegală, nu știu pe ce motive, înseamnă că toate argumentele noastre anterioare, reticențele 

noastre, nu erau chiar așa rău intenționate, absurde, cum s-a comunicat ulterior pe toate 

canalele și de fapt ne dorim dezvoltarea județului. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și-o să mai comunicăm, să știe toată lumea. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- De aceea cred că ar trebui să ni se spună ce anume a fost nelegal din ea, dacă tot o revocăm. 

Ca să știm dacă au fost argumentele noastre, au fost alte argumente. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu. Abordarea este una voit tendențioasă. Am adus exemplu în conferința de presă pe 

care am avut-o după momentul respectiv și am adus argumente a modului în care Instuituția 

Prefectului poate, dacă are bune intenții și gândește constructiv, cum gândim și noi, să 

depășească anumite elemente care la nivel de detaliu pot să perturbe o asemenea hotărâre, pot 

să perturbe procesul unei asemenea hotărâri de la aprobare până la punere în aplicare. În 

cazul nostru prefectura nu a făcut în niciun mod uz de o asemenea abordare constructivă. A 

atacat pur și simplu cu singurul scop de a bloca pe un termen net, determinat această hotărâre 

de consiliu. Spre deosebire cum s-a comportat anterior cu consiliul județean și am apreciat, 

vă aduceți aminte am avut ședință la care am avut hotărâri în care spun: urmare a solicitării 

prefecturii completăm, modificăm sau poate și retragem. Au fost situații și le-am evidențiat 

ca un plus pentru acțiunea pozitivă a prefecturii. Acum nu a fost vorba așa. Miza mare, 

interesul prostesc, electoral, că tot nu e presa aici, a obligat-o pe dna prefect să asculte ce a 

zis dl Mina și să blocheze acest proiect de hotărâre, dar repet acea hotărâre nu a fost nelegală. 

Singurul argument, pe care constructiv discutând cu tine, pe care te simpatizez, îl iau în 

considerare, este că la momentul la care am aprobat, nu era obținut un aviz care nu era 

obligatoriu. Dar dacă ne-ar fi cerut un punct de vedere, în două zile acel aviz a venit și ar fi 

îndeplinit condiția și nu ar fi blocat 250 de milioane de euro. Dacă tu ești convins că a făcut 

bine prefectura, rămâi cu părerera ta, ești prea simpatic ca să discutăm în contradictoriu, dar 

pe mine nu mă contrazice nimeni că a fost altceva, decât un interes electoral prostesc.Te rog! 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Noi în clipa de față nici nu cred că are rost să discutăm demersurile, până la urmă legale ale 

prefecturii. Hotărârea și-a urmat cursul, s-a dus înțeleg în contencios administrativ, dar noi 
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acum, tot printr-o hotărâre a consiliului, am hotărât să o revocăm pentru că o considerăm 

nelegală.  

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, pentru că eu nu stau la mâna dnei prefect și nici la mâna dlui Mina și găsesc o soluție ca 

să repun acea hotărâre pe rol, într-o altă formă. Normal este s-o revoc pe aceea ca să pot să 

reiau procedura de la capăt.  

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Puteți să ne spuneți și nouă despre ce aviz a fost vorba, ce aviz nu s-a luat, pentru că nu știu.     

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E un aviz de la …….cum se numește structura aia? Ceva cu..Un aviz care nu era obligatoriu, 

repet, dar pe care l-am obținut în două zile. 

 Daniela Pătru   – șef serviciu C.J.G.; 

- Avizul respectiv era obligatoriu doar în situația în care centrala, pe care intenționam să o 

construim, intra în structura sistemului de apărare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ceea ce nu a fost așa. În sfârșit, nu mai discutăm, rămânem fiecare cu părerea lui. Chiar 

discutăm degeaba și nu vreau nici să vă stric vouă ziua, dar nici să-mi aduc aminte de niște 

momente de genul ăsta. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Să știți că noi ne vom abține pentru că ne-am abținut 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Normal că vă abțineți. În primul rând că aveți pe cine aveți în frunte care, dacă are el geacă 

de  5000 de euro, nu trebuie să mai aibă nimeni și în al doile rând pentru că nu vreți să se 

laude PNL-ul că a adus 250 de milioane, o asemenea investiție în județul Giurgiu. Ăsta e 

motivul pentru care vă abțineți! Rămâne de văzut, dă-mi puțină răbdare și o să vezi tu că 

rămâne ca mine, nu ca voi! Alte puncte de vedere? Bine. Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi „pentru” ( Beianu D, Mihalcea E, Anculescu 

S, Meclea A, Roșu C, Ionescu C, Tudorache P, Danciu D, Gavrilă D, Negoiță I, Gica A, 

Georgescu M, Enache N, Deliu R, Lungu S, Tudor M, Nan T, Alecu C, Croitorescu A) și 11 

„abțineri”( Corozel L, Preda I, Vucă E, Răgălie C, Simon D, Grigore M, Simion C, Bardan 

D, Bălan C, Cristescu D și Lazăr D), devenind hotărârea nr.4 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3: Proiect de hotărâre privind utilizarea excedentului bugetar. Poate și aici sunt, 

Comisia de buget, aviz favorabil, sunt chestiuni de clarificat. Sunt? Supun aprobării 

proiectul, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Fac precizarea că 

excedentul acesta, o parte consistentă din el, va finanța asocieri cu toate comunele și orașele 

fără nicio excepție care vor să dezvolte proiecte de investiții de dimensiuni mici și medii, că 

nu avem bani pentru mari, în parteneriat cu consiliul județean. Am primit ceva propuneri, am 

avansat această invitație la întâlnirea cu primarii. Așteptăm dacă unii au ce să investească în 

perspectivă în acest an sau altora dacă le este permis, de la caz la caz.  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.5 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.7 privind aprobarea pregătirii şi promovării proiectului de 

infrastructură rutieră „Modernizare DJ 504. Avem aproximativ 40 de milioane de euro 

alocați pe Programul Regional al Regiunii 3 Sud Muntenia. Prima prioritate reprezintă 

drumurile județene 412 A, 412C și  601 care sunt în fază de proiectare și a doua prioritate, că 

fiecare județ are dreptul la două, este acest 504 de la Giurgiu la Putineiu, în condițiile în care 

Putineiu, limita județ Teleorman este finanțat pe Anghel Saligny. Comisia de buget, aviz 

favorabil. Comisia pentru investiții, aviz favorabil. Dacă sunt discuții, vă rog? Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 
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- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.6 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu 

către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului 

Giurgiu în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în intravilanul municipiului 

Giurgiu, județul Giurgiu”. Este vorba de o reglementare. Practic, am reglementat și situația 

juridică a Bibliotecii ”I.A Bassarabescu”. Acum facem cumva același demers pentru clădirile 

care compun Centrul de Conservare a Tradițiilor Populare. E o situație juridică incertă și, 

prin această soluție, aducem lucrurile în cadrul legal și normal. Comisia pentru investiții, 

Comisia juridică, avize favorabile. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.7 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6: Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a statului de funcţii ale 

aparatului de specialitate. Aici facem doar câteva reglaje fine. Urmează o nouă organigramă 

prin care încercăm să eficientizăm activitatea și să mutăm niște funcții la Direcția Județeană 

de Transport și la Centrul de Conservare. Încă ne străduim să găsim soluții. Comisia juridică, 

aviz favorabil. Dacă din partea dvs. sunt niște propuneri de îmbunătățire a temei, a situației? 

Nu sunt. Mulțumim mult pentru încredere. Supun aprobării proiectul. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.8 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.10 privind actualizarea Regulamentului de organizare și 

funcționare al Serviciului Public de Salubrizare. Aici avem un pachet de proiecte și aș vrea 

să-mi dați voie să dezvolt puțin pentru că e de maxim interes. Modificarea regulamentului, a 

apărut o Ordonanță 133, dacă nu greșesc, care iarăși aduce niște îmbunătățiri, zic ei, 

actualizări la legislația privind gestionarea deșeurilor și de aici facem și noi toate aceste 

modificări, dar scoatem la licitație serviciul de achiziție, de colectare, pardon a deșeurilor pe 

zona 1 însemnând, municipiul Giurgiu și zona 3, aveți anexa cu comunele cumva dinspre 

județul Ilfov. Problema deșeurilor este problema cea mai gravă pe care o avem de rezolvat în 

perioada următoare. Este serviciul cel mai neadaptat vremurilor și, dacă vrem să nu avem 

primării în stare de faliment la sfârșitul anului 2024, o să vă rog să transmiteți tuturor 

primarilor și persoanelor care sunt în măsură să contribuie, la stabilirea unei strategii care să 

îmbunătățească procesul de colectare selectivă. Este singura soluție prin care repet, putem să 

ajutăm primăriile să nu intre în faliment. De ce spun asta? Noi încă lucrăm pe tariful din 

2013 la Centrul de Management al Deșeurilor. Avem o dispută juridică aprinsă cu cei care 

administrează CMID. M-am pricopsit și cu câteva plângeri penale, dar asta e cumva prin 

natura funcției, dar în subsidiar încă avem acolo tariful din 2013. Dacă am fi acceptat să 

colaborăm cu ECO SUD și am fi urcat tariful la nivelul anului 2020 măcar dacă nu 2021, eu 

vă spun că cel puțin jumătate din comune nu ar fi putut plăti. Au fost oricum comune care la 

sfârșitul anului aveau restanțe mari la plata serviciului de colectare și dacă nu ar fi venit acei 

bani din FRB pe sfârșit de an și pe început de an alocarea bugetară, cred că iarăși am fi avut 

foarte multe probleme. Așadar, avem perioada asta, probabil la această licitație pe zona 1 și 

mai ales pe zona 3 care începe imediat în perioada următoare, va dura câteva luni bune, avem 

această perioadă ca să deschidem noi, consiliul județean o campanie de informare privind 

colectarea selectivă, dar vă rog și pe dvs. să transmiteți primarilor să facă eforturi cât mai 

mari să reducă cantitatea de deșeuri pe care o depozitează la CMID. Altfel vă spun sincer că, 

indiferent de eforturile noastre și indiferent de orice ajutor venit din alte părți dacă în 

continuare cărăm aiurea și ce trebuie și ce nu trebuie la depozit, nu vom putea plăti facturile 

și vom avea niște probleme pe care nu le vom putea gestiona și nici rezolva altfel. Este cea 
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mai mare problemă a acestui mandat faptul că acastă colectare, acest serviciu este încă 

nemodernizat în cea mai profundă formă de gestionare. Bun. Spuneam că e un pachet de 

proiecte, ăsta a fost primul. Dacă sunt intervenții? Te rog.  

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, știu că a existat la un moment dat discuția referitoare la cum vor plăti 

cetățenii gunoiul care urmează să fie colectat. Cum se va face acest lucru? Va fi băgat pe 

impozit, se va plăti separat? Fiindcă e o chestiune … 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cum să-l plătească? Îl plătesc ca și până acum, nu înțeleg ce întrebi. 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Păi știu că existau două teze de gândire 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu sunt teze. Sunt prevăzute în legislația europeană 

 Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Adică să nu fie băgat în impozit, dar asta poate să ducă la probleme de a arunca gunoiul în 

diferite părți. 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Dați-mi voie mie, dacă se poate! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu-i așa. Hai, îl las pe dl administrator, că el se ocupă de beleau asta! Ce am fi vrut noi, ar fi 

fost ca operatorul, care colectează deșeurile, să aibă contract cu fiecare cetățean, asta se 

întâmplă doar în municipii, în zona de case în rest, conform legislației, colectorul face 

contract cu primăria și primăria încasează sub formă de taxă de la cetățeni, dar încercăm să 

nu mai existe o reticență atât de mare ca la început pe această procedură. Încercăm să o 

adaptăm în forma asta. Dar nu aici este problema. Problema este să descurajăm cetățenii să 

arunce unde nu trebuie, dar dacă nu-i convingem să selecteze și să pună cât mai puțin deșeu 

în pubelele alea pe care le aruncă în autospeciale, acolo e beleau și acolo o să ne blocăm. Vă 

rog, dle administrator! 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Sistemul de plată este sistem taxă, adică operatorul o să încheie contract cu primăria pentru 

întreaga cantitate, iar primăria va stabili o taxă de salubrizare sau poate să o denumească cum 

doresc dânșii prin care să se asigure fiecare UAT că își recuperează costurile cu acest 

serviciu, de la populație. Acesta este sistemul și cu agenții economici sunt contracte 

individuale, bineînțeles. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar repet, nu este opțiunea noastră, e conform legislației, da? Alte întrebări? Bine. Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.9 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentației de atribuire, pentru 

procedura de achiziție prin licitație deschisă, de delegare a gestiunii unor activități componente 

ale serviciului de salubrizare al UAT membru ADI - zona 1 din județul Giurgiu și acordarea 

mandatului special a reprezentantului județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților a 

ADI „Management Eficient pentru un Județ Curat”. Comisia de buget, Comisia de mediu, 

Comisia juridică, avize favorabile. Dacă sunt intervenții, vă rog? 

- Supun aprobării proiectul, vă rog. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.10 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.12 privind aprobarea Documentației de atribuire, pentru 

procedura de achiziție prin negociere fără publicare prealabilă, de delegare a gestiunii unor 

activități componente ale serviciului de salubrizare. E un proiect complementar celui anterior, tot  

zona 1. Comisia de buget, Comisia de mediu, Comisia juridică, avize favorabile. Dacă sunt 

discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.11 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și similar pentru zona 3, punctul 10: Proiect de hotărâre nr.13 privind aprobarea 

Documentației de atribuire. Comisia de buget, Comisia de mediu, Comisia juridică, avize 

favorabile. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.12 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în sfârșit punctul 11: Proiect de hotărâre nr.14 privind aprobarea Documentației de 

atribuire, pentru procedura de achiziție, tot pe zona 3, tot cu mandat special reprezentantului 

județului Giurgiu în ADI. Comisia de buget, Comisia de mediu, Comisia juridică, avize 

favorabile. Intervenții, din partea dvs.? Supun aprobării proiectul. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.13 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Închidem acest pachet, acest subiect extins. Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.15 privind 

completarea Anexei la Hotărârea nr.123 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare și funcționare al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu. Este în susținerea în ceea ce am spus anterior.Vom avea o 

serie de proiecte de investiții de mică anvergură sau maxim medie, să încerc să dimensionez, 

pe care le vom încheia cu UAT-urile și pentru care vom mandata Direcția Județeană de 

Transport să realizeze și investiții, față de reparațiile pe care le-au avut până acum în 

portofoliu. Comisia juridică, aviz favorabil. Dacă sunt comentarii sau intervenții din partea 

dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.14 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Și în sfârșit punctul 13: Proiect de hotărâre nr.16 privind desemnarea reprezentanților 

consiliului județean în comisia de evaluare a ofertelor depuse pentru închirierea prin licitație 

publică a Lotului 22 din policlinică în suprafaţă de 125.64 mp. E o procedură deja începută, 

pe care o finalizăm în acest mod. Comisia de sănătate, Comisia juridică, avize favorabile. 

Dacă sunt comentarii, vă rog? Aici avem vot secret și avem buletine de vot. Sunt propuneri 

deja transmise, am înțeles. Hai să parcurgem repede procedura de vot!  

Din partea grupului Partidului Național Liberal, dl.vicepreședinte Anculescu Silviu a 

transmis pe email următoarele propuneri: dl.Gavrilă D, dl.Ionescu C, dl.Deliu R, dl.Gica A, 

dna Meclea A și dna Roșu C. Din partea grupului Partidului Social Democrat, dl. Lazăr 

Daniel a transmis următoarele propuneri: dl.Corozel L și dl.Simion C. 

 Începe procedura de vot secret.  
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Ionela Daniela Pătru – șef serviciu C.J.G.: 

- În urma centralizării voturilor exprimate, a rezultat următoarele: 

Gavrilă Dumitru, președinte titular – 30 de voturi „pentru” 

Ionescu Cătălin Ionuț, supleant pentru funcția de președinte – 30 de voturi „pentru”  

Deliu Radu Silviu, titular pentru secretar – 30 de voturi „pentru” 

Gica Andrei Ștefan, supleant secretar – 30 de voturi „pentru” 

Meclea Alina, titular membru – 30 de voturi „pentru”  

Roșu Cosmina Andreea, supleant membru – 27 de voturi „pentru” 

Corozel Lucian, titular membru – 23 de voturi „pentru” 

Simion Cosmin, supleant membru – 23de voturi „pentru” 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.15 

  

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Mulțumim pentru participare. Ne vedem pe 31 la ședință ordinară! 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 
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