PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 03 FEBRUARIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 03 februarie 2022, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.31 din 28 ianuarie 2022, modificată și completată prin Dispoziția nr.36 din 03
februarie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului
nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
Lucrările şedinţei se vor desfășura atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea
prevederilor Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu, acolo unde
situația o impune.
Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin
Serviciul monitorizare proceduri administrative , cancelarie consiliu.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.
La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii
consilieri județeni:
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Negoiță Iulian
Gica Andrei-Ștefan
Georgescu Mihai-Cătălin
Enache Nicolae
Deliu Radu-Silviu
Lungu Silviu
Tudor Mihai-Bogdan
Nan Tiberiu-Genu
Alecu Constantin
Croitorescu Alexandru-Liviu
Preda Ionuț-Gabriel
Vucă Emil-Gabriel
Stoianovici Crina-Alexandra
Lazăr Daniel-Cosmin
Răgălie Cristian-Mihai
Ionescu Diana-Marga
Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan

PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PNL
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
1

Prezență
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent online
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent
prezent online
prezent
prezent online
prezent online
prezent
prezent
prezent online
prezent
prezent online
prezent
prezent

Absenți: Corbea Cătălin-Virgil și Corozel Lucian.
Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei:
- Dna. Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului;
- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.;
- Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.;
- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.;
- Dna Daniela Burcea – director executiv C.J.G.;
- Dl.Cosmin Vlad Ciobanu– șef serviciu C.J.G.;
- Dl.Dobre George – consilier personal C.J.G.;
- Dna Coscai Elena – consilier C.J.G.;
- Dna Maria Chițu – consilier C.J.G.;
- Dl. Vasile Cărpușor – director Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor
Județene și Control Trafic Giurgiu ;
Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe
adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului.
XXXXXXXXXXX

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bună ziua!Am zis că fiind o ședință cu un proiect în mod normal, cel mai important din an, o
să riscăm un pic și să ne întâlnim, să discutăm eventual, să avem intervenții dacă e cazul,
constructive.Sunt sigur că așa va fi. Vă rog în schimb să fiți înțelegători și să respectați
purtarea măștii și regulile stabilite pentru că, din păcate, avem o incidență în creștere și în
Giurgiu, chiar dacă această formă a virusului e mult mai puțin letală, e normal pentru noi și
pentru toți cei pe care îi iubim, să păstrăm atenția atât de ridicată încât să prevenim orice fel
de inconvenient. Dacă sunteți de acord să începem ședința, o să vă rog să începem, ca de
obicei, cu Imnul.
Se intonează Imnul Național.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc.Așadar, ne întâlnim în ședință ordinară și o rog pe colega mea, dna secretar, să
mă ajute să parcurg procedura legată de aprobarea procesului anterior.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Bună ziua!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Avem o ședință statutară cu 28 de persoane prezente din 30, da?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Din 30 de consilieri în funcție. Ați avut la mapă procesul verbal al ședinței anterioare pe care
vi-l supun aprobării.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Vă mulțumesc.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, mulțumesc mult.Așadar, ordine de zi cu foarte puține puncte, dar extrem de important cel
puțin unul dintre ele.Am argumentat nevoia și asumarea unor minime riscuri.Proiectul ordinii
de zi cu cele trei puncte:
- Proiect de hotărâre nr.4 din 10 ianuarie 2022 privind aprobarea bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor
interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii
2023-2025, referatul de aprobare nr.531 din 10 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de
specialitate nr.538 din 10 ianuarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de
specialitate nr.539 din 10 ianuarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul
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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
dna Lidia Pană
- director executiv
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- presedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
-

Proiect de hotărâre nr.20 din 25 ianuarie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea
Consiliului Județean Giurgiu nr.244 din 13 octombrie 2021 privind aprobarea exploatării şi
repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ
505 – zona Chiriacu – Valea Bujorului și DJ 507 – Zona Giurgiu – Gostinu, referatul de
aprobare nr.1480 din 25 ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1557 din 25
ianuarie 2022 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. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

Proiect de hotărâre nr.21 din 25 ianuarie 2022 privind darea în administrarea Direcției
Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unui
teren în suprafață de 112 mp, situat în Municipiul Giurgiu, B-dul Mihai Viteazu, nr.4,
aparținând domeniului public al Județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.1481 din 25
ianuarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.1558 din 25 ianuarie 2022 al
Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- presedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- presedinte comisie
- Dacă sunt comentarii pe marginea ordinii de zi, vă rog?Supun aprobării proiectul ordinii de
zi.Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult.
- Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Așadar, începem fără încălzire. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de
venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor
publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii și subvenții, a bugetului creditelor
interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării pe anii
2023-2025.Legat de buget, el respectă legislația în vigoare. A fost construit și va fi aprobat
pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate și după caz avem și anexe. Este un buget
care cuprinde aproximativ 130 de milioane lei la partea de funcționare și 195 de milioane lei
la partea de dezvoltare.Partea de dezvoltare, probabil ați avut curiozitatea să parcurgeți,se
referă și la lucrări în derulare preluate din anii anteriori, dar se referă la foarte multe proiecte
în pregătire pentru că, în acest exercițiu, fericit, aș spune eu, avem de atras în România și în
județul Giurgiu sume impresionante. În marea majoritate a județelor țării, cel puțin relevă
presa națională, există o preocupare comună din partea tuturor partidelor care formează
majoritatea sau care colaborează în diferite structuri decizionale. Mi-aș dori și rămâne
valabilă rugămintea, ca să aprofundăm și să ridicăm la alt nivel și în Consiliul Județean
Giurgiu această preocupare comună. Sunt foarte mari așteptările din partea giurgiuvenilor,
sunt foarte mari și pretențiile și, la rândul meu, vă transmit această propunere și totodată
-
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condiționare dacă vreți ca prin atitudinea constructivă pe care ați demonstrat-o și până acum
și o veți demonstra în continuare să fim la înălțimea așteptărilor. Ca să păstrez nota optimistă
și să încerc să vă asigur de toate bunele noastre intenții și aprecieri, mulțumesc tuturor
consilierilor PNL și în special PSD pentru votul la ultima ședință prin care am reușit să
preluăm două terenuri pentru două proiecte unicat aș spune, în perioada postdecembristă în
județul Giurgiu, un centru de hipoterapie pe care îl vom localiza în comuna Adunații
Copăceni și un mare centru pentru îngrijirea și cazarea animalelor maltratate, dar nu numai,
unde cu aportul tuturor locuitorilor să reușim să dezvoltăm o interfață între cei care vor să
adopte animale și care vor să le vadă bine îngrijite și noi, reprezentanții administrației publice
care începând cu anul acesta avem niște obligații legale extrem de pretențioase pe acest
subiect. Fără votul dvs. n-am fi reușit acest lucru, nici eu nu aș fi renunțat, dar mă bucur
foarte mult că am încheiat cu înțelegere această etapă și, înainte de a începe să discutăm
concret, v-aș ruga foarte mult să mai analizați și posibilitatea preluării acelei clădiri din
curtea bibliotecii, sediului bibliotecii de pe Ștefan cel Mare. Am avut o respingere la ședința
anterioară. Vedeți eu cred că uneori sunt situații ingrate care nu ni se datorează și mă
străduiesc să nu uit niciun moment aceste lucruri. Am prezentat acolo o argumentație pentru
preluarea acelei clădiri care se referă strict la domeniul principal dacă vreți al activității
bibliotecii județene cu toate sediile secundare.Cel puțin probabil știți în Giurgiu, undeva pe
șoseaua București există un sediu secundar extrem de nepotrivit pentru această activitate, este
doar unul dintre exemple la îndemână că avem întotdeauna nevoie de sedii noi și avem
întotdeauna nevoie mai ales în perspectiva accesării fondurilor europene de alte spații unde
să transferăm activități ca să eliberăm spații în vederea reabilitării sau din primă fază să
reabilităm și să modernizăm tot ceea ce considerăm că ar fi infrastructură educațională de top
pentru copiii și în general cititorii de carte din județul Giurgiu, dar m-am rezumat la această
argumentație așteptând eventual din partea dvs.și alte propuneri. Nu m-ați răsfățat cu foarte
multe propuneri de proiecte în perioada anterioară. Vă invit să o faceți ori de câte ori
considerați de cuviință. Dacă pentru acel spațiu pe care ați refuzat să-l preluăm considerați că
exista o altă funcțiune, aș fi foarte interesat și aș fi de acord să discutăm și să încercăm să
ajungem la un rezultat pozitiv care să ne permită preluarea. Proiectul este unul foarte bun au
spus toți evaluatorii, avem un drept de preemțiune de a participa la licitație și repet, în
general administrația județeană și cea municipală suferă în privința spațiilor potrivite pentru
diferite activități. Vă ofer așadar posibilitatea și, chiar vă rog, dacă doriți să vă implicați să
găsim o altă destinație și să reluăm acest proiect pentru a-l discuta și aproba într-o ședință
următoare. Revenim pe bugetul din acest an, este unul care are componenta de investiții de
dezvoltare extrem de importantă. Mi-aș dori foarte mult să înțelegeți dvs. și toți cei care au
legătură sau sunt interesați. Acest buget a fost construit pe aceleași reguli, pe aceeași
abordare, pe aceleași criterii în care a fost construit cel de anul trecut, de acum doi ani, de
acum trei ani,de acum patru ani.Nu există nicio modificare și, dacă întâmplător,sunt elemente
care trebuie revizuite, n-am nicio problemă să anulez această hotărâre în măsura în care vom
primi asemenea observații și să reluăm votul bugetului. Dar avem nevoie de buget și o să
mizez pe toată bunăvoința pe care o găsesc la mine și toți colegii mei, ca să convingem pe
toți cei care pot contribui la finalizarea acestui demers că sunt oportunități pe care le ratăm și
care ne vor costa, dacă rămânem pe poziții divergente.Vă dau un singur exemplu, avem în
lista de investiții elaborarea unui studiu de fezabilitate pentru construcția unei aripi noi a
spitalului, unei clădiri noi a spitalului județean localizată pe terenul acordat cu generozitate
de primarul municipiului și consilierii locali din consiliul municipal, toți. Pentru acest proiect
există studiu de fezabilitate, sunt depuse la Ministerul Fondurilor Europene nu mai puțin de
49 de propuneri de finanțare prin PNNR, pe sănătate. Vor fi finanțate 25 din informații
autorizate știu că foarte multe dintre aceste proiecte nu dețin documentații, studii de
fezabilitate de genul celora pe care noi tocmai spuneam că o avem și o vom aproba într-o
ședință următoare, dar sunt foarte interesat să demarez împreună cu direcția de specialitate,
după aprobarea bugetului, semnarea contractului pentru elaborarea proiectului tehnic cu
clauză suspensivă pentru că ar fi un argument în plus apreciat și necesar în competiția cu
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celelalte județe, celelalte orașe care intenționează să atragă bani pentru asemenea investiții
prin PNNR. Noi avem nevoie de un centru oncologic, nu cred că există cineva în sala asta
care să nu fi avut o rudă, un prieten, o cunoștință cu asemenea afecțiuni. În acest moment în
spitalul județean nu există sistem rezidențial pentru bolnavii de cancer, vin în ambulatoriu,
fac tratamentul și pleacă acasă. În acest moment în spitalul județean nu există secție de
radioterapie. Cine are parte de acest tratament merge la Otopeni pentru fiecare ședință. Dacă
spune cineva că nu am găsit cea mai bună locație îl anunț că Agenția Națională de Locuințe a
convenit să dezvolte în proximitate, ba chiar mai aproape de Dunăre, un ansamblu de 48 de
locuințe pentru specialiști, la propunerea consiliului județean. Deci dincolo de o retorică care
înțeleg că trebuie să respecte și regulile acestea ale contradicției politice avem toate
argumentele să gândim că cetățenii județului Giurgiu au nevoie de această investiție și nu
putem să avem decât o abordare constructivă. Sunt multe exemple în secțiunea de dezvoltare
a bugetului consiliului județean care nu pot fi judecate, evaluate decât în această notă și, ca
atare, vă rog foarte mult să dați dovadă de înțelegere și să fim la înălțimea încrederii pe care
trebuie să o justificăm cu toții. Dacă, punând toate scenariile pe masă, se va întâmpla să nu
fiu eu suficient de convingător, o să apelez la bunăvoința ministrului de interne, a primului
ministru, dacă sunt și parlamentari dispuși să se implice constructiv, dar nu vă ascund că
pentru cei care nu țin cont de interesele giurgiuvenilor, pot să merg și în cealaltă direcție să
ajungem până la plângeri penale pentru abuz în funcție pentru că nu consider că există vreun
motiv real, justificat pentru care să avem altă abordare. Asta este o precizare pe care o fac
mai degrabă pentru persoane din afara acestei săli care uneori au această plăcere greu de
justificat de a se erija în lideri cu valoare indirectă în actul administrativ. Dacă sunt
comentarii din partea dvs? Bun. Dacă nu sunt, avem un amendament pe care vă dau voie să-l
tratați cu notă critică la un volum de șapte –opt sute de pagini cât are documentul s-a
strecurat o eroare pe care colegii noștri au depistat-o la timp. Avem la un cap.65 la
învățământ alocat initial o sumă de 120 mii considerată insuficientă și a fost suplimentată
până la valoarea sumei de 135 de mii și, pentru diminuare, la cap.51Autorități publice și
acțiuni externe s-a redus de la 230 de mii la 219 mii pentru a avea respectat acest principiu
atât de important al echilibrului bugetar. Dacă nu mai sunt alte intervenții supun aprobării
întâi amendamentul, îmi atrage atenția dna secretar de fiecare dată. Cine este pentru?
Mulțumesc. Împotrivă?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Numai puțin.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vă rog.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Deci amendamentul a primit 18 voturi ”pentru” și ”împotrivă ”10, cu cele din online. A
trecut amendamentul.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Supun aprobării proiectul de hotărâre în integralitatea sa. Cine este pentru? Mulțumesc.
Împotrivă?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Aceleași voturi. Deci proiectul a fost aprobat cu 18 voturi ”pentru”, ”împotrivă ”au fost 10
voturi. Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate( 18 voturi ”pentru”, 10 voturi ”împotrivă”),
devenind hotărârea nr.19
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mi-ar fi plăcut să fi auzit un argument pentru care au văzut, prin intermediul presei toți
giurgiuvenii ,că s-a votat împotrivă un buget la care așteptările sunt atât de mari, dar poate
cer prea mult.Trecem mai departe.
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Vă rog.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
5

- E tardiv, dar hai să zicem! Ești un tânar care trebuie să învețe.Te rog.
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Ne-ați cerut un argument. Argumentul se referă mai ales la ceea ce s-a întâmplat în anul
precedent în care execuția bugetară a fost oarecum dezechilibrată, alocările către diverse
UAT-uri a fost oarecum dezechilibrată. Asta nu înseamnă că noi ne opunem tuturor
proiectelor ce se vor desfășura în perioada următoare. Înseamnă doar că avem această
posibilitate de a aprecia sau de a avea anumite dubii cu privire la felul în care acest buget a
fost făcut mai ales ținând cont și de ultimele evenimente când știți foarte bine că au fost ceva
probleme la departamentul economic care se ocupă de diverse chestiuni. Adică, dacă tot neați cerut un argument
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Eu am pretenții de la tine și sunt convins că o să prinzi vremuri în care argumentele vor avea
greutate și nu vor fi impuse. Ce s-a întâmplat și repartizarea la comune și tot istoricul acela
evident, că nu are nicio legătură cu ce facem în cadrul instituției pe un buget propriu. Aici
dacă ar fi să încerc să fac o corelație, una dintre preocupările mele este să finanțăm
elaborarea documentațiilor în favoarea tuturor comunelor de la toate partidele care figurează
pe eșicherul județului Giurgiu, pentru că sunt foarte multe finanțări în perspectivă și pe
PNRR și pe Fondul de Mediu, se pregătesc și programele operaționale, vrem să-i ajutăm
pentru că există în piață destule firme de consultanță, de proiectare care nu au cea mai bună
prestație și evident comunele nu au întotdeauna instrumente potrivite să facă diferența, să
aleagă cel mai bun partener de investiție.Ca atare, o să venim în fața dvs.,la una dintre
următoarele ședințe cu patru modele de asociere care le derulăm cu toate comunele pentru
patru categorii de investiții pe care le consider prioritare și la care îi ajutăm, plătim noi aceste
documentații și anume: eficientizare clădiri publice, construire de locuințe pentru tineri,
pentru specialiști, extindere rețele de apă și apă uzată, și modernizare, dotare dispensar mediu
rural. O să vă convingeți, dacă aveți deocamdată o reținere și nu vreau s-o dezvolt, că aceste
proiecte vor fi la dispoziția tuturor comunelor. Am avut ocazia să merg până la această dată
în aproximativ vreo 35 de comune fără nici un fel de subiectivism, cu o singură excepție pe
care nu vreau să o spun, o să merg și în toate celelalte și o să-i întreb pe toți primarii
indiferent de la ce partid sunt dacă au nevoie de acest ajutor și dacă consideră oportună
această abordare. Dar să sperăm că timpul nu este cel mai mare adversar al nostru în cazul
consiliului județean cum este în cazul meu personal, avem foarte multe proiecte și asta e
marea mea temere că nu o să avem timp să le implementăm pe toate. La nivelul colaborării
mai am răbdare și sper că lucrurile vor decurge așa cum ne dorim. Mulțumesc pentru
precizare, sper că a fost de folos pentru cine a fost interesat să audă.
- Al doilea proiect se referă la modificarea anexei care tratează aprobarea exploatării şi
repartizării masei lemnoase obţinute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene. Dacă
sunt și aici tonuri critice de exprimat, propuneri de îmbunătățire, avem un sistem pe care am
încercat să-l punem la punct, să-l facem cât mai simplu de utilizat.Vă garantez că nu există
nicio conexiune între activitatea Direcției Județene de Transport și simpatii, sensibilități
legate de partide, de politicieni absolut toți cei care îndeplinesc condițiile și care în primul
rând, fac solicitare, sunt luați în evidența direcției județene și, în limita posibilităților, sunt
onorate aceste cereri. Avem foarte multe cereri de la toți primarii care ne comunică faptul că
sunt frecvente incidentele datorate faptului că toți arborii au depășit demult perioada de
maturitate, toți plopii de pe aliniamentul drumurilor județene, așa că vor continua aceste
activități și în anii următori. O altă problemă asupra căreia vom discuta și noi și o să
consultăm public și locuitorii județului, dacă se consideră oportun să și plantăm și alți arbori
în această zonă sau să lăsăm acostamentele libere pentru a preîntâmpina accidente de
circulație. Dacă sunt intervenții pe acest proiect, vă rog? Dacă nu, supun aprobării, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.20
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
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Și în sfârșit, ultimul proiect. Face parte dintr-o serie de posibile finanțări pe care nu vrem să
le ratăm sub nicio formă. E de mare actualitate trecerea de la mijloacele de transport cu
motoare convenționale la cele cu motoare hibrid și electrice. Nici instituțiile publice nu au
voie să trateze altfel decât cu cea mai mare importanță această activitate. Așadar, Direcția
Județeană de Transport are nevoie de un teren, există această posibilitate de a prelua o
suprafață de 112 m pentru a derula un proiect din această categorie. Dacă sunt comentarii, vă
rog?Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.21
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Avem punctul diverse?Nu avem, dna secretar?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Nu.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă totuși dorește cineva să mai prezinte o problemă sau să facă vreo precizare legat de
activitatea consiliului, de semnale dinspre județ pe care să le luăm în considerare și să le
rezolvăm în acest an foarte greu, cel mai greu an al mandatului 2022. Mă străduiesc și sunt
cred suficiente argumente să ne dorim și să realizăm o bună colaborare în folosul locuitorilor
județului Giurgiu. Dacă nu mai aveți alte subiecte, vă mulțumesc mult pentru participare.Vă
urez o zi bună și un an plin de realizări!
-

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 03 februarie 2022
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