
  

1 

 ROMÂNIA  

JUDEŢUL GIURGIU 

CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 

 

 

 

PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 20 MARTIE 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 20 martie 2020, ora 1100, în 

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

prin Dispoziţia nr.46 din 16 martie 2020, 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.   

 

 Sunt prezenţi domnii consilieri judeţeni: 

Nr.  

Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1.  Mina Marian PSD prezent 

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 prezent 

9.  Petrache Marin PSD prezent 

10.  Preda Ionuţ-Gabriel PSD prezent 

11.  Teişanu Cătălin-Marius PSD prezent 

12.  Geantă Ionel PSD absent  

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 absent  

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 Încetare mandat  

27.  Epure Emil-Nicolae PNL prezent   
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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 Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G; 

- Dna Dumitrașcu Elena – conducător compartimente C.J.G; 

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

- Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 

- Lucrările de cancelarie ale 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. 

 

SE INTONEAZĂ IMNUL NAŢIONAL 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Vă mulțumesc! Ordinea de zi a fost suplimentată cu încă un proiect. Este vorba de completarea 

componenței ATOP. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Și 

suplimentarea. Cine este pentru? Împotrivă?  Abţineri?  Vă mulțumesc! 

Ordinea de zi pus suplimentarea a fost adoptată cu unanimitate de voturi. 

 

 

ORDINEA DE ZI 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 14 februarie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

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

 

2. Referatul de aprobare nr.3116 din 12 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, referatul constatator nr.1848 din 14 februarie 

2020 al Secretarului general al județului şi Proiect de hotărâre nr.26/12.03.2020 privind 

constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei normale a mandatului a calității de 

consilier județean a domnului Florian Velicu și vacantarea locului de consilier județean ocupat 

de acesta 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Cioacă      - director executiv 

 

3. Referatul de aprobare nr.2783 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.2784 din 05 martie 

2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.12/05.03.2020 privind rectificarea 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2020 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

28.  Iacob Marius Nicuşor PNL prezent              

29.  Chiran Adrian PNL absent 

30.  Basangiac Constantin ALDE prezent 
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4. Referatul de aprobare nr.2837 din 09 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.2838 din 09 martie 2020 al Direcției achiziții 

publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.20/09.03.2020 privind 

modificarea şi completarea Anexei nr.4.1 - Lista poziției globale „Alte cheltuieli de investiții” 

defalcată pe capitole Buget 2020, la Hotărârea nr.3 din 14 februarie 2020 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

      dna. Camelia Toma      - coordonator compartiment 

 

5. Referatul de aprobare nr.2767 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.2768 din 05 martie 2020 al Direcției achiziții 

publice și investiții în infrastructura locală şi Proiect de hotărâre nr.13/05.03.2020 pentru 

modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.133 din 25 octombrie 2019 a Consiliului Județean 

Giurgiu, privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții 

“Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de răspuns în situații de urgență”, în faza 

studiu de fezabilitate 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

      dna. Camelia Toma      - coordonator compartiment 

 

6. Referatul de aprobare nr.3192 din 16 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.3193 din 16 martie 2020 al Direcției economice 

şi Proiect de hotărâre nr.27/16.03.2020 privind repartizarea pe unități administrativ – 

teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și 

comunale, pe anul 2020 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

7. Referatul de aprobare nr.2796 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2797 din 05 martie 2020 al Direcției 

economice şi Proiect de hotărâre nr.14/05.03.2020 privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a burselor de ajutor social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale 

Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2019-2020 și în semestrul I al anului 

școlar 2020-2021, precum și a numărului și cuantumului acestora 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

8. Referatul de aprobare nr.3032 din 11 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, raportul de specialitate nr.3033 din 11 martie 
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2020 al Direcției economice şi Proiect de hotărâre nr.25/11.03.2020 pentru utilizarea sumei 

de 100.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de măsuri în privința prevenirii și limitării 

răspândirii îmbolnăvirilor cu coronavirus 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna. Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

9. Referatul de aprobare nr.2900 din 09 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2901 din 09 martie 2020 al Direcției 

economice şi Proiect de hotărâre nr.19/09.03.2020 privind alocarea sumei de 20.000 lei 

Asociației Nonguvernamentale Partida Romilor „Pro Europa” 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

10. Referatul de aprobare nr.2902 din 09 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2903 din 09 martie 2020 al Direcției 

economice şi Proiect de hotărâre nr.18/09.03.2020 privind acordarea unor sprijine financiare 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Florentina Stănculescu     - director executiv 

 

11. Referatul de aprobare nr.2724 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2725 din 05 martie 2020 al Direcției 

juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.15/05.03.2020 pentru modificarea 

art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Ioana” din cadrul 

Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Cioacă      - director executiv 

 

12. Referatul de aprobare nr.2726 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2727 din 05 martie 2020 al Direcției 

juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.16/05.03.2020 privind aprobarea 

înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Cioacă      - director executiv 

 

13. Referatul de aprobare nr.2728 din 05 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 
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cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2729 din 05 martie 2020 al Direcției 

juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.17/05.03.2020 privind mandatarea 

Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu pentru organizarea și 

realizarea activităților de contractare de servicii sociale acordate de furnizori publici și privați 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Cioacă      - director executiv 

 

14. Referatul de aprobare nr.2923 din 10 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2924 din 10 martie 2020 al Direcției 

juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.21/10.03.2020 privind aprobarea 

închiderii serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Casa Mea” din cadrul Direcţiei 

Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Cioacă      - director executiv 

 

15. Referatul de aprobare nr.2969 din 10 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, 

urbanism, investiții, raportul de specialitate nr.2970 din 10 martie 2020 al Direcției logistică 

managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.22/10.03.2020 privind 

atribuirea denumirii de strada „Aleea Magnolia” pentru drumul de acces reprezentat de lotul 

nr.27, compus din teren în suprafaţă de 2786 mp, situat în comuna Bolintin Deal, judeţul 

Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr.4157 a localităţii Bolintin-Deal, identificat cu numărul 

cadastral 4157, aflat în domeniul public al județului Giurgiu 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dl.Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Burcea      - director executiv 

 

16. Referatul de aprobare nr.3077 din 11 martie 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.3078 din 11 martie 2020 al Direcției logistică 

managementul spitalelor şi patrimoniu şi Proiect de hotărâre nr.24/11.03.2020 privind darea 

în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului ”Investiții pentru 

siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la 

rețeaua de transport TEN-T”(Investing in Road Safety and Improving the Connectivity of 

Ruse Municipality and Giurgiu County to TEN-T Transport Network), Cod proiect ROBG-

418, către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control 

Trafic Giurgiu, beneficiar final al proiectului 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Daniela Burcea      - director executiv 

 

17. Referatul de aprobare nr.2935 din 10 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei economice, 

dezvoltare regională și integrare europeană, avizul Comisiei juridice, apărarea ordinii publice 
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și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.2936 din 10 martie 2020 al Compartimentului 

dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre nr.23/10.03.2020 privind aprobarea depunerii de 

către Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a unei cereri de 

finanţare nerambursabilă pentru înființarea unui Centru de Zi în zona aferentă teritoriului GAL 

Giurgiu Est a judeţului Giurgiu , respectiv în comuna Hotarele în cadrul Programului de 

Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B „Sprijin pentru înfiinţarea şi modernizarea 

unităţilor de infrastructură socială” 

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

      dl.Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Elena Dumitrașcu     - conducător compartiment 

 

18. Referatul de aprobare nr.2619 din 04 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, avizul Comisiei pentru învățământ, sănătate, 

cultură și protecție socială, raportul de specialitate nr.2620 din 04 martie 2020 al 

Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi 

Proiect de hotărâre nr.11/04.03.2020 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii 

ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu 

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

      dl.Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

      dna.Mirela Delea    - preşedinte comisie 

      dna.Mariana Ionescu     - consilier 

 

 

SUPLIMENTAREA ORDINEI DE ZI 

 

 

1. Referatul de aprobare nr.3384 din 18 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.3385 din 18 martie 

2020 al Direcției juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.28/18.03.2020 

privind modificarea și completarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului 

Judeţean Giurgiu privind validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale 

de Ordine Publică a Judeţului Giurgiu 

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

          dl. Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

         dna. Daniela Cioacă    - director executiv 

 

2. Referatul de aprobare nr.3545 din 20 martie 2020 al președintelui, avizul Comisiei juridice, 

apărarea ordinii publice și egalității de șanse, raportul de specialitate nr.3546 din 20 martie 

2020 al Direcției juridice și administrație publică şi Proiect de hotărâre nr.29/20.03.2020 

privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și ședințelor de 

consiliu județean 

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

          dl. Ștefan Ciprian Marica   - preşedinte comisie 

         dna. Daniela Cioacă   - director executiv 

 

 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Primul punct pe ordinea de zi, aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data 

de 14 februarie 2020. 
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- Cine este pentru?  Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc.  

Documentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.2 privind constatarea încetării de drept înainte de expirarea duratei 

normale a mandatului a calității de consilier județean a domnului Florian Velicu și vacantarea 

locului de consilier județean ocupat de acesta. 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! Domnul Florian Velicu, consilier județean, membru al Partidului Național Liberal, a 

înaintat Președintelui Consiliului Județean Giurgiu demisia sa din calitatea de consilier județean, 

demisie înregistrată sub nr.1686 din 11 februarie 2020. 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. Dacă aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?  

Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc! 

- Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.11. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Următorul proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Giurgiu pe anul 2020. Dl. Corozel 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Vă rog, dna. Stănculescu. 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- Prin adresa nr.6986 din 30 ianuarie 2020, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului solicită modificarea bugetului de venituri și cheltuieli, respectiv, cap. 68.02.05.02, cod 

indicator 51.01.15 cu suma de 127 mii lei reprezentând transferuri pentru finanțarea drepturilor 

acordate persoanelor cu dizabilități, respectiv dobânzi și transport, în baza comunicării făcute de 

Ministerul Muncii și Protecției Sociale prin care județului Giurgiu i se alocă pentru anul 2020 

suma de 63 mii lei în bugetul inițial pentru aceste activități fiind înscrisă suma de 190 mii lei. De 

asemenea, Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale ne comunică prin adresa nr.153872 din 

02 martie 2020 că în anul 2020 pentru județul Giurgiu a fost alocată suma de 368 mii lei pentru 

activitatea de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului 

uman potrivit prevederilor Ordonanței Guvernului nr.24/2016, motiv pentru care se diminuează 

prevederea inițială de 700 mii lei cu suma de 332 mii lei la cap 83.02 – Agricultură. În vederea 

îndreptării unei erori materiale,Compartimentul control intern și managementul calității a 

întocmit referatul nr.2742 din 05 martie 2020 prin care solicită suplimentarea creditelor bugetare 

alocate proiectului TEN-T RO BG 418 cu suma de 526 mii lei. (vine dl. consilier Lazăr 

Cosmin) Modificările sunt prezentate în anexa nr.1. Dumneavoastră aveți la materialele din 

mapă toate aceaste modificări și vă solicităm acum acordul pentru modificări substanțiale asupra 

bugetului de venituri și cheltuieli având în vedere situația de pe teritoriul țării și de pe raza 

teritorială a județului Giurgiu privind coronavirus, și propunem modificarea bugetele de venituri 
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și cheltuieli ale Spitalului Județean de Urgență Giurgiu și Spitalului de Preumoftiziologie Izvoru, 

după cum urmează: 

- se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului Județean de Urgență Giurgiu cu 

suma de 4.564 mii lei, din care: 1.000 mii lei pentru secțiunea de funcționare, astfel: art.20.04.02 

materiale sanitare plus 600 mii lei, dezinfectanți art.20.04.04 – 400 mii lei și 3.564 mii lei pentru 

secțiunea de dezvoltare, Titlul 71 pentru aparatură medicală. Se modifică corespunzător și partea 

de venituri. 

- De asemenea,se suplimentează bugetul de venituri și cheltuieli al Spitalului de Preumoftiziologie 

Izvoru cu suma de 266 mii lei astfel: 108 mii lei secțiunea de funcționare din care: art.20.01.02 – 

materiale de curățenie – 14 mii lei, art.20.04.02 – materiale sanitare – 61 mii lei și art.20.04.04 – 

dezinfectanți – 33 mii lei, 158 mii lei pentru secțiunea de dezvoltare, Titlul 71 pentru aparatură 

medicală. Se modifică corespunzător și partea de venituri. 

- Totodată, titlul proiectului de hotărâre va avea următorul conținut: ”Proiect de hotărâre privind 

rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și al bugetului de venituri și 

cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții”. 

Art.1 al proiectului de hotărâre va avea următorul conținut: ”Se aprobă rectificarea bugetului de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și al bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexelor nr.1 și 2 

care fac parte integrantă din hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc mult. Dacă aveți întrebări? Deci bugetul Spitalului Județean Giurgiu și al Spitalului 

de Preumoftiziologie Izvoru, bugetele celor două spitale vor suferi majorări, creșteri pentru a 

cumpăra și noi, a dota Spitalul Județean Giurgiu cu toate aparaturile necesare pentru acest 

coronavirus și pentru echipamente medicale pentru a ne proteja medicii. Eu supun la vot prima 

oară modificările aduse de doamna Stănculescu și apoi întreg proiectul de hotărâre. Cine este 

pentru? Împotrivă? Abţineri? Și tot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

Vă mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.12. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiect de hotărâre nr.4 privind modificarea şi completarea Anexei nr.4.1 - Lista poziției 

globale „Alte cheltuieli de investiții” defalcată pe capitole Buget 2020, la Hotărârea nr.3 din 14 

februarie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu. 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. Toma. 

Dna. Toma – coordonator compartiment: 

- Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.3 din 14 februarie 2020 a fost aprobată Anexa nr.4.1 la 

hotărârea – Lista poziţiei globale  „Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole Buget 2020. 

Se propun patru modificări la această listă. La cap.80.02. Acţiuni generale economice, comerciale 

şi de muncă din Lista poziţiei globale suplimentarea creditelor bugetare cu suma de 526 mii lei 

pentru proiectul cu codul ROBG 418, pentru implementarea proiectului în condiții 

corespunzătoare, pentru achiziționarea unor utilaje. Totodată, la cap.84.02.71 Transporturi 

intervin câteva modificări fără afectarea creditelor bugetare care sunt prezentate în lista 

prezentată în materialele de ședință. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc! 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- Domnul președinte, avem și aicea amendament. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Vă rog, doamna Stănculescu. 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- Legat de proiectul de hotărâre pe care tocmai l-ați aprobat privind bugetele de venituri și 

cheltuieli, acum introducem în Lista de investiții sumele pe categorii de cheltuială și se introduce 

astfel în Lista de investiții la Cap.66.10 pentru cele două spitale, respectiv Spitalul de Urgență 

Giurgiu poz.55.70 însemnând Sistem Integrat producere de apă sterilă cu blat pentru clătire 

instrumentar, ventilator, ventilator de transport, aparat anestezie, aparat detecție coronavirus, 

centrifugă, combină frigorifică, set pipete, bidistilator, termobloc, RX mobil, extractor automat, 

vortex, hotă microbiologică clasa II, pat radiotransparent, pat, iar pentru Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru tot la Cap.66.10 se introduc pozițiile de la 16 la 19, respectiv, pentru 

dispozitiv portabil dezinfectare rapidă, injectomat, aparat ventilație mecanică, autoclav. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc! Supun la vot amendamentul. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Și acum întreg 

proiectul de hotărâre. Cine este…, stați puțin! Vă rog, domnul Iacob. 

Dl.Iacob N. 

- Mulțumesc, domnule președinte. La întreg proiectul de hotărâre aș fi vrut să vă întreb, pentru că 

am văzut, se iau o sumă de la drumul comunal de la Toporu, drumul județean, dacă s-a finalizat 

acel drum sau în ce stadiu e… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- E la început drumul respectiv, și domnul Iacob, credeți-mă că în momentul de față, vă spun sincer 

că nu prea mă mai interesează drumurile având în vedere situația și cred că trebuie să ne 

concentrăm aproape tot bugetul consiliului județean, cred că trebuie să-l ducem ușor, ușor, către 

sănătate, către spitale. 

Dl.Iacob N. 

- Nu, n-am nicio problemă… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu s-a început acel drum…  

Dl.Iacob N. 

- Referitor la amendament am și spus… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu s-a început acel drum, este la stadiul de proiectare în momentul de față, nu avem cum să 

folosim acei bani. 

Dl.Iacob N. 

- La fel, legat de drumul județean ce face legătura între Bolintin și Palanca, care a fost finalizat, am 

văzut că se mai suplimentează cu o sumă acolo. E vorba de un alt segment, în plus pe care vreți să 

îl…  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu, este vorba de același segment de drum, nu are cum să fie un segmet în plus de drum. 

Dl.Iacob N. 

- Și atunci de ce se mai suplimentează cu încă 10 miliarde din ce am văzut? Pentru că și așa  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog doamnă, răspundeți! 

Dna. Toma – coordonator compartiment: 

- Pentru că în ședința precedentă a fost necesară supunerea spre aprobare a revizuirii proiectului 

întrucât au apărut pe parcursul execuției diferite modificări, lucrări suplimentare, prin această 

modificare, practic, se finalizează și se pune în practică ceea ce s-a aprobat prin toată hotărârea. 
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Vă pot spune că la acest drum cam, dacă Dumnezeu ne ajută să trecem peste această pandemie, 

cam într-o lună ar trebui să-l recepționăm, mai sunt mici ajustări. 

Dl.Iacob N. 

- Da, vă întreb pentru că suma totală, dacă vă aduceți aminte, și ne aducem aminte cu toții, este 

foarte, foarte mare pentru un segment de drum de 3 Km. Ne ducem undeva la 12 milioane de lei 

dacă nu mă înșel și dacă 

Dna. Toma – coordonator compartiment: 

- În primul rând că acel drum, fiecare drum are particularitățile sale, s-a procedat așa cum 

proiectantul a decis și cum a fost necesar să se execute, este un trafic foarte intens, 

dumneavoastră știți că are trafic de drum național, nu de drum județean, sunt niște particularități 

diferite de un drum pe care traficul este foarte redus. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Și toți banii care se plătesc acolo se fac în funcție de proiectant și de dispozițiile de șantier, deci 

nu este absolut nimic acolo, fără hârtii în spate. 

Dl.Iacob N. 

- Da, bine, vă mulțumesc da noi, o să ne abținem la acest proiect de hotărâre, pentru că, încă odată 

repet, suma este mult, mult, foarte mult mărită, și repet sunt 3 km. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Suma este mărită justificat, dar puteți să vă abțineți, nicio problemă. Vă rog, dna Mihuț! 

Dna Mihuț: 

- Domnule președinte, am mai propus acest lucru când este vorba de rectificări bugetare, să votăm 

separat fiecare sumă, pentru că, așa cum a spus și colegul meu dl.Iacob Nicușor, noi consilierii 

județeni PNL nu avem nici un fel de problemă cu majorarea sumelor date către spital și celelalte 

unități, în schimb avem o problemă cu acest drum din zona Bolintin, apreciind că suma este 

nejustificat de mare. În situația în care nu acceptați amendamentul nostru de a supune efectiv 

fiecare rectificare la vot separat, suntem obligați, din cauza acelei sume de 10 miliarde, să ne 

abținem, consilierii județeni PNL. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Nu avem cum doamna consilier, hotărârea este una singură, nu avem cum să votăm separat. 

Dna Mihuț: 

- Este, dar se poate vota și separat domnule președinte, nu este o practică nelegală, dar mă rog. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Supun la vot întreg proiectul de hotărâre.Cine este pentru? 20 voturi. Împotrivă? Abţineri? 6 

(Mihuţ Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-

Nicolae, Iacob Marius Nicuşor). Mulţumesc.E bine că vă abțineți la spital. 

Dl.Iacob N. 

- Dle președinte, nu interpretați greșit!Vă rog frumos.Am și spus că am fost de acord cu 

amendamentul deci nu interpretați cum vreți dvs. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.13. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Următorul proiect de hotărâre pentru modificarea articolului 1 din Hotărârea nr.133 din 25 

octombrie 2019 a Consiliului Județean Giurgiu, privind aprobarea documentației tehnico-

economice pentru obiectivul de investiții “Bază tehnico-materială pentru creșterea vitezei de 

răspuns în situații de urgență”, în faza studiu de fezabilitate.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. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Vă rog, dna. Toma. 

Dna. Toma – coordonator compartiment: 

- Consiliul Județean Giurgiu în calitate de beneficiar lider, implementează proiectul ”Investiții 

pentru o zonă sigură: Județul Giurgiu și Districtul Ruse”, finanțat în cadrul Programului Interreg 

V-A România-Bulgaria 2014-2020, Axa Prioritară 3 - „O regiune sigură”. Studiul de fezabilitate 

actualizat în 2019 a fost avizat de Comisia tehnico-economică din cadrul Consiliului Județean 

Giurgiu și aprobat prin hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 133 din 25 octombrie 2019. În 

urma solicitării de clarificări primite de la B.R.C.T. Călărași– Secretariatul comun al Programului 

INTERREG V-A România – Bulgaria din data de 28 ianuarie 2020, proiectantul a comunicat prin 

adresa nr.14 din 13 februarie 2020 înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu cu nr.1761 din 13 

februarie 2020, faptul că există unele erori de redactare a listelor de cantități transmise consiliului 

județean, rezultate în urma reevaluării documentelor, ceea ce implică modificarea valorii de C+M 

aceasta, diminuându-se față de cea aprobată prin hotărârea menționată anterior. Ca urmare, se 

impune modificarea articolului 1 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.133 din 25 

octombrie 2019, în sensul rectificării valorii de C+M (Construcții-Montaj), menționez că valoarea 

totală rămâne aceeași, aceasta de C+M diminuându-se de la 7.926.832,01 lei la 7.366.734,91 lei  

și totodată, se reduce durata de realizare de la 20 la 15 luni. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări?Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.14. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Următorul proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ – teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri județene și comunale, 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. 

Dl. Andrei – președintele Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiții: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dna. Stănculescu, vă rog. 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- Având în vedere adresa primăriei Singureni înregistrată la nr.2280/2020 prin care solicită 

alocarea unor sume pentru achitarea unor facturi privind lucrări pe drumurile comunale, 

propunem alocarea acesteia a sumei de 300.000 lei în acest scop. Primăria Comunei Singureni 

va răspunde de modul de utilizare a sumei alocate. Dreptul de utilizare este începând cu trim.II 

al anului 2020. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări?Vă rog, dl Iacob. 

Dl.Iacob N.: 

- Dle președinte, referitor la ce spuneați dvs., suntem cu toții și ar trebui să fim cât mai 

responsabili în perioada asta, cu această pandemie și mai ales cu banul public pe care noi 

urmează să-l cheltuim. Aici, la punctul 6, din ce-am văzut în materiale este vorba de un 

management defectuos, ca să nu spun altfel, al primăriei Singureni. Noi nu putem să ne 
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plimbăm cu Maybach-ul pe stradă și în același timp să stăm cu mâna întinsă la consiliul 

județean să ne suplimenteze cu 3 miliarde sau nu știu ce sume mai visează dl primar de acolo 

pentru că el nu a fost în stare să încheie niște contracte sau să se țină de anumite termene sau 

anumite obligații în contracte. Deci nu putem să dăm și mai mult decât atât, nu facem decât să 

creăm un precedent. Dacă toți primarii din județ ar face gesturi de genul acesta, ar însemna 

practic, să blocăm tot bugetul consiliului județean. Deci în aceeași idee în care spuneați dvs.și cu 

care cred că suntem toți de acord trebuie să fim responsabili, dar mai ales cu banul public pentru 

că perioada… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Pot să răspund? Mulțumesc. Din partea mea dl. Pătuleanu poate să se plimbe cu… atâta timp cât 

mașina nu e achiziționată din bani publici, e treaba lui, e mașină personală poate să se plimbe cu 

ceva.Vis-a-vis de cât de bun sau rău administrator al banului este dl. Pătuleanu sau 

managementul dacă este bun sau defectuos, nu este treaba mea. Eu știu că primăria respectivă 

pentru că are atât de multe cofinanțări și atât de multe popriri pentru că nu a primit bugetul pe 

care ar trebui să-l primească, aceea primărie va fi blocată în cel mai scurt timp. Și dl Pătuleanu 

pentru a evita această blocare a primăriei a solicitta în avans alocarea sumei din cotele defalcate 

pentru a nu plăti din banii, din bugetul consiliului local, să nu-și blocheze primăria. Haideți să 

vă mai spun ceva. Suma aceasta pe care eu am alocat-o, noi o alocăm comunei Singureni, va fi 

alocată către toate primăriile cât de curând, să știți. La momentul respectiv Pătuleanu n-o să mai 

primească, o să fie singura primărie care n-o să mai primească. 

Dl.Iacob N.: 

- În același timp dl.Pătuleanu și primăria Singureni a primit dacă nu mă înșel o sumă cu mult mai 

mare față de multe alte primării la rectificările anterioare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- La proiectele care le are e și normal să primească buget mai mare, dl..unde primăria Singureni 

are 5 -6 proiecte în derulare, sunt alte primării care au un proiect sau două. Normal că cota de 

finanțare să fie mult mai mare .. 

Dl.Iacob N.: 

- Dvs. v-ați lămurit de ce conturile primăriei sunt închise?Adică, aveți o idee despre ce e vorba 

acolo?  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Datorii acumulate către diferite… 

Dl.Iacob N.: 

- Ăsta mă scuzați, e management defectuos. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dar nu-i administrăm noi, să știți primăria dlui Pătuleanu, nici eu, nici dvs…. 

Dl.Iacob N.: 

- Noi trebuie să alocăm bani când vrea dânsul, nu trebuie să-i administrăm noi. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu când vrea dânsul, ne-a făcut o solicitare. 

Dl.Iacob N.: 

- Deci noi suntem împotrivă. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dl.Iacob, ascultați-mă!Următorul, prima comună care va face, la fel voi proceda, să știți. Așa e 

normal să procedăm. Doar nu o să-i blocăm? 

Dl.Iacob N.: 

- Am văzut și la Bolintin Deal că aveți același raționament. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Aș vrea să aibă toate comunele bugetul care îl are Bolintin Deal.Pe cuvânt aș vrea.Mi-aș dori… 
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Dl.Iacob N.: 

- Dar încă o dată, ăsta nu e criteriu de sancțiune.Nu trebuie să fie criteriu de sancțiune. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Ok. Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 20 voturi. Împotrivă? 6 voturi  (Mihuţ 

Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, 

Iacob Marius Nicuşor). Abțineri? Vă mulţumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.15. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea Regulamentului de acordare a burselor de ajutor 

social pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al 

anului școlar 2019-2020 și în semestrul I al anului școlar 2020-2021, precum și a numărului și 

cuantumului acestora. Dl. Corozel. 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dna Delea. 

Dna Delea: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Vă rog, dna. Stănculescu. 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- În județul Giurgiu educația copiilor cu dezabilități se realizează în Școala Gimnazială Specială 

nr. 1 Giurgiu în clase speciale, pe grupe de dezvoltare și în baza unor programe individualizate 

de educație, în învățământul special grupele și clasele fiind mai puțin numeroase decât în școlile 

de masă.Inclusiv anul trecut v-am prezentat spre aprobare un proiect de hotărâre care viza 

acordarea acestor burse, iar toate detaliile legate de regulament și modul de acordare sunt 

prezentate în anexe. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări?Supun la vot proiectul. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.16. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.8 pentru utilizarea sumei de 100.000 lei pentru cheltuieli ocazionate de 

măsuri în privința prevenirii și limitării răspândirii îmbolnăvirilor cu coronavirus.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: 

- Având în vedere starea de urgență pentru sănătate publică cu impact internațional din cauza 

coronavirus, precum și răspândirea acestuia extrem de rapidă în limitele teritoriale ale județului 

Giurgiu, propunem alocarea sumei de 100.000 lei pentru orice tip de cheltuială în sensul 

contribuirii la acțiuni de stopare a acestuia respectiv medicamente, materiale sanitare, hrană, 

apă, obiecte de protecție, de igienizare a spațiilor, etc. Suma se va suporta din bugetul de 

venituri și cheltuieli al Consiliului Județean, cap. 80.02.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
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- Mulțumesc.Vreau să știți că această sumă inițial, am vrut să fie mult mai mare, dar având în 

vedere modificările pe care le-am făcut la celălalt proiect în care am alocat bani pe lista de 

investiții a spitalelor, am hotârât să rămână la 100.000 lei.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.17. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.9 privind alocarea sumei de 20.000 lei Asociației Nonguvernamentale 

Partida Romilor „Pro Europa”. Dl. Corozel. 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dna Delea. 

Dna Delea: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Vă rog, dna. Stănculescu. 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- Cu adresa înregistrată la Consiliul Județean Giurgiu la nr. 2293, Asociația Nonguvernamentală 

Partida Romilor „Pro-Europa”sucursala Giurgiu, solicită un sprijin financiar pentru organizarea 

manifestațiilor în scopul declarării zilei de 8 Aprilie drept Ziua Internațională a Romilor. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări? Vă rog, dl.Iacob. A, dna Mihuț, vă rog. 

Dna Mihuț G.: 

- Dle președinte, nu cred că este cazul să alocăm această sumă de bani acum, în acest moment în 

condițiile în care dvs.,anterior ați spus că v-ați fi dorit să alocați o sumă mult mai mare de bani 

pentru diverse produse. Am fi acordat sau am fi fost de acord noi, consilierii județeni PNL 

pentru un sprijin financiar pentru această asociație pentru cu totul alte nevoi, nu pentru 

organizarea zilei acestora.Motivul pentru care se solicită acum, pentru noi, este inadmisibil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mai vrea cineva să ia cuvântul? 

Dl.Iacob N.: 

- Da, dle președinte, eu. Eu din ce-am văzut în material e vorba de a sărbători Ziua Internațională 

a Romilor, dacă nu greșesc. Păi, în actualul context, din câte știm cu toții, cred că nici nu are 

cum să facă, să organizeze așa ceva, din punct de vedere legal. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dl. Iacob, adresa este făcută cu foarte multe luni înainte ca acest coronavirus să-și facă de cap în 

țară, în al doilea rând sunteți obligați prin lege să le acordăm ajutor acestei organizații 

nonguvernamentale și trei, e treaba lor cum își cheltuie banii  

Dl.Iacob N.: 

- De acord, dar nu în contextul actual, dle președinte. Putem foarte bine să  

Dna Mihuț G.: 

- Să vină cu o altă solicitare pentru altceva, dle președinte!Nu știu, pentru altceva, nu pentru 

manifestarea acesta! 

Dl.Iacob N.: 

- Adică să-i ajute pe romi nu știu,  altcumva.. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre este să le acordăm un sprijin financiar și eu sunt de acord. 

Dl.Iacob N.: 
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- Pentru a organiza o sărbătoare, așa sună. Cred că dacă vreți să fim responsabili, ar trebui să 

admiteți ce spunem noi, dacă chiar vreți să fim responsabili. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Să hotărască singuri cum folosesc banii ăștia, să se adapteze, da. 

Dna Mihuț G.: 

- Pe urmă vine Curtea de Conturi și vom răspunde. 

Dl.Iacob N.: 

- Asta nu vă supărați, știți cum sună? Țara arde și baba se piaptănă. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- N-o pieptăm eu.  

Dl.Iacob N.: 

- Nu. Dvs. îi dați banii. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? 20 voturi. Împotrivă? 6 voturi (Mihuţ 

Georgeta, Neagu Cristiana-Daniela, Radu Marius-Ionuţ, Gavrilă Dumitru, Epure Emil-Nicolae, 

Iacob Marius Nicuşor). Abțineri? Vă mulţumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.18. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Proiectul de hotărâre nr.10 privind acordarea unor sprijine financiare.Dl. Corozel. 

Dl.Corozel – președintele Comisiei economice, dezvoltare regională și integrare europeană: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dna Delea. 

Dna Delea: 

- Aviz favorabil. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dna Stănculescu. 

Dna. Stănculescu – director executiv: 

- La sediul Consiliului județean au fost înregistrate solicitări pentru acordarea de sprijin financiar 

pentru persoane cu boli incurabile și cu boli extrem de grave, motiv pentru care am întocmit 

materialul și vi-l prezentăm spre aprobare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări?Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.19. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.11 pentru modificarea art.2 din Anexa la Hotărârea nr.12 din 8 

februarie 2016 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social 

cu cazare Casa de tip familial ”Ioana” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu.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. Cioacă. 
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Dna. Cioacă - director executiv:  

- Mulțumesc. Prin adresa nr.9199 din 7 februarie 2020, Direcția Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu solicită modificarea sediului social al serviciului social cu cazare 

Casa de tip familial ”Ioana” din municipiul Giurgiu, Șos. Bălănoaiei, nr.31 în municipiul 

Giurgiu, str. Baciu, nr.26. Solicitarea este justificată de necesitatea relicențierii serviciului, 

deoarece licența actuală expiră la data de 8 iunie 2020, iar imobilul din strada Baciu este unul 

administrat și renovat de către Direcție și corespunde standardelor în vigoare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări?Supun la vot . Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc! 

- Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.20 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.12 privind aprobarea înființării Echipei Mobile pentru Intervenția de 

Urgență în Cazurile de Violență Domestică.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. Cioacă. 

Dna. Cioacă - director executiv:  

- Mulțumesc. În temeiul prevederilor Ordinului nr.2525/ 2018 privind aprobarea Procedurii 

pentru intervenția în caz de urgență în cazurile de violență domestică, se impune înființarea unei 

echipe mobile pentru intervenția  de urgență în cazurile de violență domestică. Echipa Mobilă 

pentru Intervenția de Urgență în Cazurile de Violență Domestică este o echipă multidisciplinară 

și interinstituțională cu rol de intervenție de urgență, din perspectiva acordării serviciilor sociale, 

în situațiile de violență domestică, intervenția realizându-se în maximum 90 de minute de la 

momentul semnalării efectuate de către organele de poliție. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc. Întrebări?Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.21. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.13 privind mandatarea Direcției Generale de Asistență Socială și 

Protecția Copilului Giurgiu pentru organizarea și realizarea activităților de contractare de servicii 

sociale acordate de furnizori publici și privați.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. Cioacă. 

Dna. Cioacă - director executiv:  
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- În aplicarea atribuției de gestionare a serviciilor publice, consiliul județean, conform art.173 

alin.(5) lit.b) din Codul administrativ, asigură, potrivit competențelor sale și în condițiile legii, 

cadrul necesar pentru furnizarea serviciilor publice de interes județean pentru protecţia copilului, 

a persoanelor cu handicap, a persoanelor vârstnice, a familiei şi a altor persoane sau grupuri 

aflate în nevoie socială. Având în vedere faptul că legea aplicabilă pentru contractarea de servicii 

sociale este Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, Direcția este eligibilă, conform art.4 

alin.(1), ca autoritate contractantă, deoarece este instituție publică de interes județean, cu 

personalitate juridică, are calitatea de ordonator terțiar de credite, are structură proprie care să 

asigure procedura de achiziție publică. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări?Vă rog, dna Mihuț. 

Dna Mihuț: 

- Dle președinte, eu am o singură problemă cu termenul de mandatează.Eu aș propune delegarea. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- E cam același lucru.  

Dna Mihuț: 

- Din punct de vedere juridic, nu este cam același lucru, deci delegarea serviciului nu mandatarea. 

Dna. Cioacă - director executiv:  

- Trebuie să-i mandatăm pentru că intră și în buget și tot, se fac achiziții… 

Dna Mihuț: 

- Da, mă rog. Eu am zis că sună mai bine delegarea. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Îi mandatez că este răspunderea lor, nu a noastră, să știți. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.22. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.14 privind aprobarea închiderii serviciului social cu cazare Casa de tip 

familial ”Casa Mea” din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu. 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. Cioacă. 

Dna. Cioacă - director executiv:  

- Mulțumesc.Prin adresele nr.9477 din 10 februarie 2020 și nr.16138 din 5 martie 2020, se 

solicită de către Direcția Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu  

închiderea serviciului social cu cazare Casa de tip familial ”Casa Mea” din municipiul Giurgiu, 

str. Baciu, nr.26. Solicitarea este justificată de lipsa beneficiarilor, precum și de încetarea 

aplicabilității Licenței de funcționare nr.0005277 eliberată la data de 15 iunie 2016 a acestui 

serviciu social. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
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- Mulțumesc.Supun la vot proiectul de hotărâre.Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Mulţumesc! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.23. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.15 privind atribuirea denumirii de strada „Aleea Magnolia” pentru 

drumul de acces reprezentat de lotul nr.27, compus din teren în suprafaţă de 2786 mp, situat în 

comuna Bolintin Deal, judeţul Giurgiu, înscris în Cartea Funciară nr.4157 a localităţii Bolintin-

Deal, identificat cu numărul cadastral 4157, aflat în domeniul public al județului Giurgiu. 

Dl.Marica. 

Dl. Marica – președintele Comisiei juridice, apărarea ordinii publice și egalității de șanse: 

- 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. Burcea. 

Dna. Burcea – director executiv: 

- Judeţul Giurgiu deține 26 de loturi de teren situate în comuna Bolintin Deal propuse spre vânzare 

din care, până în prezent, au fost vândute un număr de 14 loturi, lotul nr.27 fiind drum de acces 

interior către loturile vândute. Pentru ca proprietarii loturilor să poată beneficia de adresa de 

domiciliu pentru lotul cumpărat este necesară atribuirea unei denumiri de stradă și număr pentru 

drumul de acces, respectiv lotul 27 pentru care s-a constituit drum de servitute conform 

contractulelor de vanzare - cumpărare. Prin adresa Primăriei Comunei Bolintin-Deal, ni se face 

cunoscut că proprietarii imobilelor cărora li s-a constituit drum de servitute conform contractului 

de vanzare, au solicitat atribuirea denumirii de stradă şi număr poştal. Conform art.2 din 

Ordonanţa nr.63/2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, aceasta  se face de consiliile 

judeţene, prin hotărâre, pentru instituţiile publice şi obiective de interes judeţean, cu avizul 

consiliului local pe al cărui teritoriu administrativ sunt amplasate instituţiile şi obiectivele în 

cauză. Astfel prin Hotărârea Consiliul Local al Comunei Bolintin-Deal nr.104 din 2019 s-a 

acordat avizul favorabil pentru atribuirea denumirii de strada ,,Aleea Magnolia”. Din acest motiv 

am întocmit prezentul proiect de hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc. Întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

Mulţumesc mult! 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.24. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.16 privind darea în folosință gratuită a unor echipamente achiziționate 

în cadrul proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între 

municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T, Cod proiect ROBG-418, 

către Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic 

Giurgiu, beneficiar final al proiectului. 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.:  
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- Vă rog, dna. Burcea. 

Dna. Burcea – director executiv: 

- Consiliul Județean Giurgiu, implementează proiectul ”Investiții pentru siguranța rutieră și 

îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu. Una dintre activitățile 

proiectului este achiziția de echipamente așa cum aveți în material. Acesta a fost motivul 

întocmirii prezentului proiect de hotărâre pentru darea în administrare Direcției de Transport a 

indicatoarelor achiziționate în cadrul proiectului.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc frumos.Întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? 

Abţineri?  

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.25. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Proiectul de hotărâre nr.17 privind aprobarea depunerii de către Direcţia Generală de Asistenţă 

Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu a unei cereri de finanţare nerambursabilă pentru înființarea 

unui Centru de Zi în zona aferentă teritoriului GAL Giurgiu Est a judeţului Giurgiu , respectiv în 

comuna Hotarele în cadrul Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B „Sprijin 

pentru înfiinţarea şi modernizarea unităţilor de infrastructură socială”. 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. Dumitrașcu. 

Dna. Dumitrașcu –coordonator compartiment: 

- În cadrul  Programului de Dezvoltare Rurală 2014-2020, Măsura 5/6B „Sprijin pentru înfiinţarea 

şi modernizarea unităţilor de infrastructură socială", Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi 

Protecţia Copilului Giurgiu doreşte să depună o cerere de finanţare nerambursabilă pentru 

înființarea unui Centru de Zi în zona  aferentă teritoriului GAL Giurgiu Est a judeţului Giurgiu , 

respectiv în comuna Hotarele. Bugetul  estimativ al proiectului este de 337.400,00 lei. 

Contributia proprie în proiect a D.G.A.S.P.C Giurgiu, este 0 (zero) lei, cuantumul sprijinului 

nerambursabil reprezentând bugetul proiectului. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc. Întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.26. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Ultimul proiect pe ordinea de zi privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii ale Spitalului 

Judeţean de Urgenţă Giurgiu. 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. Ionescu. 

Dna. Ionescu - consilier:  
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- Prin adresa nr.3590 din 21 februarie 2020, Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu solicită 

modificarea organigramei şi statului de funcţii. Astfel, modificările operate în statul de funcţii 

sunt ca urmarea a promovărilor în grad profesional superior sau treaptă profesională imediat 

superioară pentru personalul contractual sau a împlinirii vechimii în specialitate şi al trecerii în 

an superior de rezidenţiat pentru personalul medical. În conformitate cu Ordonanţa Guvernului 

nr.18/2009 privind organizarea şi finanțarea rezidenţiatului, se transformă posturile ocupate de 

medicii rezidenţi cu post într-un an superior de pregatire (II-V). Posturilor ocupate de medicii 

rezidenţi anul IV-V, care au promovat examenul de medici specialişti la Ministerul Sănătăţii, 

sunt transformate în medici specialiști. Aceste modificări sunt prezentate în primul tabel din 

raport, iar în cel de-al doilea tabel sunt prezentate modificările transformării posturilor vacante 

din unele secții sau compartimente și înființării altor posturi vacante ca urmarea a analizei 

necesității angajării de personal și a solicitărilor şefilor de secţii. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc mult.Dacă aveți întrebări? Supun la vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 

Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.27. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Trecem la ordine de zi suplimentară unde avem un singur punct privind modificarea și 

completarea art.1 al Hotărârii nr.44 din 9 august 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind 

validarea componenţei nominale a membrilor Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a Judeţului 

Giurgiu.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. Cioacă. 

Dna. Cioacă - director executiv:  

- În acest proiect avem două modificări pentru membru de drept la funcția publică pentru funcția 

publică de subprefect al județului Giurgiu în persoana dlui Mirel-Dragoș Brăgaru, pentru funcția 

de șef al Poliției Locale, domnul Gogu Moțan și tototdată, conform ultimelelor modificări 

legislative din cadrul componenței ATOP va face parte și șeful serviciului teritorial al Poliției de 

Frontieră Române, în persoana dlui Ion Paul-Cezar Rotaru.   

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc.Întrebări? Mai spune-mi o dată, te rog frumos, cine intră? 

Dna. Cioacă - director executiv:  

- Intră dl.subprefect, dl. Mirel-Dragoș Brăgaru în locul dlui Gogu Moțan, schimbat din funcție, 

șeful Poliției Locale, în locul domnului Lazăr Ciobanu va fi domnul Gogu Moțan, iar 

modificarea legislativă este că se adaugă la ATOP, șeful serviciului teritorial al Poliției de 

Frontieră Române, în persoana dlui comisarul Ion Paul-Cezar Rotaru.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu știu cine este dl Rotaru, ăsta,  de – ai eram..Ok. Supun la vot proiectul de hotârâre.  

- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.28. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Ordinea de zi a fost parcursă, dați-mi voie. Am văzut toți modificările, am plimbat banii dintr-o 

parte în alta pentru a ajuta ce se întâmplă la spital, pentru a permite să luăm echipamente de 

protecție pentru medici. Mă așteptam și eu din partea dvs., a tuturor consilierilor, indiferent de 

partidul din care faceți parte, să mă întrebați și pe mine cu câți bani a fost ajutat Spitalul 

Județean Giurgiu, câte echipamente au fost trimise de către Guvernul României către județul 
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Giurgiu, dacă Consiliul Județean Giurgiu a făcut demersuri către Guvernul României pentru a 

primi ajutor bănesc sau ajutor în echipamente medicale pentru cele două spitale din județeul 

Giurgiu. N-ați făcut-o niciunul. O să vă răspund eu. Nu am primit niciun ajutor din partea 

Ministerului Sănătății, nu am primit niciun ajutor din partea Guvernului, nu ne-au dat niciun 

ban. Am făcut demersuri pentru echipamente și pentru sume de bani strict, pentru coronavirus 

către Prefectura Giurgiu, proiect de hotărâre care nici măcar nu a fost trimis către Guvernul 

României.Vă rog, dl.Iacob. 

Dl.Iacob N:   

- Dl.președinte, v-aș ruga să nu uitați totuși, înainte, că stocurile de echipamente au fost zero din 

cauza guvernării dvs.dezastruoase. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Stocul de echipamente nu a fost zero, dl.Iacob. Am avut 20.000 de măști la Giurgiu și mănuși și 

toate chipamentele care au fost la Spitalul Județean Giurgiu, au fost din banii Consiliului 

Județean deci nu au fost stocuri zero numai  

Dl.Iacob N:   

- Și asta în toată țara… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Pe mine nu mă interesează toată țara. 

Dl.Iacob N:   

- Și acum, nu știți decât să vă văitați.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Dl.Iacob, eu vorbesc de județul Giurgiu, nu mă interesează de alte județe. 

Dl.Iacob N:   

- Eu zic că nu trebuie să facem politică pe problema asta și trebuie să ne concentrăm  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- De unde trebuie să vină banii, dl.Iacob, de la noi de acasă sau de la Guvern? 

Dl.Iacob N:   

- Nu, dl.președinte și de la Guvern și de la noi.. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- A venit vreun ban de la Guvern? 

Dl.Iacob N:   

- Dacă nu a venit, urmează să vină. Dvs. ați solicitat, ați fost la vreun minister ? Ați făcut 

demersuri ? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Am făcut proiect de hotărâre, l-am înaintat dnei prefect pentru a ne sprijini cu cele două spitale 

și nici măcar nu a trimis materialul mai departe. 

Dl.Iacob N:   

- De unde știți dvs.? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- De la dânsa. 

Dl.Iacob N:   

- Lucrați acolo la prefectură? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- De la dânsa.Avem dialog, să știi. 

Dl.Iacob N:   

- V-a spus dânsa că nici măcar nu l-a trimis? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Mi-a spus dl.Vasile Mustățea că a considerat că nu este necesar să-l trimită 

Dl.Iacob N:   
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- Vorbiți de  dna prefect, pe urmă o dați în dl.Vasile Mustățea.. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- La discuție  a fost dna prefect, dl.Mustățea și dl subprefect. 

Dl.Iacob N:   

- Eu nu cred că dna prefect a spus așa ceva  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu s-a trimis acel material.Vă rog să verificați! 

Dl.Iacob N:   

- Eu am verificat și am văzut că în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență dvs.figurați ca 

vicepreședinte și nu ați avut responsabilitatea să vă prezentați deloc la acest comitet. Așa că 

numai spuneți dvs. de dna prefect și de… 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Pentru cultura dvs., la acel Comitet pentru Situații de Urgență este desemnat dl Andronache care 

se duce și tot pentru cultura dvs.să știți că am participat și la acel comitet  

Dl.Iacob N:   

- Când? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Chiar dacă a fost dl.Andronache de față. 

Dl.Iacob N:   

- O dată. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Nu s-a mai făcut de atunci. Mulțumesc mult, bună ziua și weenkend plăcut!Scuze!Scuze! 

Dl.Basangiac: 

- Dle președinte! 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Scuze!Scuze!Vă rog. 

Dl.Basangiac: 

- Eu nu vin cu alte lucruri decât cu o propunere.Nu sunt specialist în situații de urgență, dar din 

alte cazuri când implică necesitatea hotărârilor luate pe mijloace electronice ar trebui să avem și 

noi o hotărâre a consiliului județean în acest sens, adică consiliul județean să aprobe ținerea de 

ședințe în format electronic,altfel s-ar putea să, fiindcă prin lege se zice că ședințele sunt publice 

altfel, prin lipsa unei hotărâri de acest gen s-ar putea să ne trezim cu niște nulități. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Este posibil să aveți dreptate. 

Dl.Basangiac: 

- Am sugerat să suplimentați chiar la acest moment ordinea de zi, că puteți să o faceți și să luăm o 

hotărâre în sensul, ca pe viitor, cât ține această pandemie sau cât ține starea de urgență, să putem 

avea ședințe în format electronic. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Da, sunt de acord cu dvs.Supun la vot. 

Dna Mihuț: 

- Să treacă prin comisie dacă tot este … 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Stăm și facem comisiile după ședință. 

Dl.Basangiac: 

- Dar n-avem nevoie de comisie, dle președinte.Avem decretul de stare de urgență, da? Îngrădește 

niște libertăți și niște atribuții ca să zic așa, generale ale consiliilor județene și comunale. Pe 

deasupra, avem lege care ne permite ținerea de ședințe în format electronic numai că, ar trebui 

să luăm o hotărâre în acest sens. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- Da. Haideți să supunem că suntem la vot că suntem de acord cu amendamentul dvs.! Haideți să 

supunem la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea în cazul  

Dl.Basangiac: 

- Desfășurării  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

- În cadrul situației de urgență electronic.Sunteți de acord?Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?  

Propunerea dlui Basangiac se aprobă cu unanimitate de voturi și ulterior, după redactarea 

Proiectului de hotărâre privind aprobarea votului electronic în cadrul comisiilor de specialitate și 

ședințelor de consiliu județean devine hotărârea nr.29. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  

-  Mulțumesc mult. O zi bună și weenkend plăcut! 
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