PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 07 APRILIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 07 aprilie 2022, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.112 din 01 aprilie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
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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Formațiunea politică

Mihalcea Elisabeta
Anculescu Silviu-Cristian
Meclea Alina
Corbea Cătălin –Virgil
Ionescu Cătălin-Ionuț
Tudorache Petre
Danciu Dana-Andreea
Gavrilă Dumitru
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
Corozel Lucian
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
Bardan Daniela
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Prezență
Prezent
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prezent online
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei:
- Dna. Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului;
- Dna Iulia Teodorescu – consilier juridic C.J.G.;
- Dna Andreea Ciotea – consilier C.J.G.;
- Dl. Yahia Dardari – arhitect șef C.J.G.;
- Dna Mariana Ionescu – consilier C.J.G.;
- Dna Daniela Burcea – director executiv C.J.G.;
- Dl.Vlad Ciobanu – șef serviciu C.J.G.;
- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.;
- Dna Mariana Ionescu – consilier C.J.G.;
- Dl.Mardale Nicu – consilier C.J.G.;
- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.;
- Dra Iulia Irina Bălțat – consilier președinte C.J.G.;
- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.;
Dl George - Dragoș Chivu – manager general Spitalul Județean de Urgență Giurgiu
- Dl. Vasile Cărpușor – director Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor
Județene și Control Trafic Giurgiu ;
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor
județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului.
XXXXXXXXXXX
Se intonează Imnul Național.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc.Bună ziua! Dacă sunteți de acord să începem, vă rog? Constat că toată lumea
tratează cu responsabilitate și un dram de optimism bătălia împotriva virusului, doar doi, trei
consilieri mai poartă mască.Nu știu dacă e neapărat rău sau bine, înțeleg că numărul cazurilor
înregistrate în fiecare zi este în scădere abruptă, e nevoie să fim precauți, dar să sperăm că
vremurile bune se apropie cu repeziciune.Vă supun aprobării ordinea de zi în procedura
obișnuită. Avem din rațiuni obiective, credeți-mă o suplimentare, cinci puncte care se referă
cele mai multe dintre ele se referă la investițiile pe care le dorim a fi implementate în
perioada următoare în județul Giurgiu. Dacă sunt comentarii asupra celor cinci puncte
suplimentare, vă rog? Supun aprobării suplimentarea.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?
Proiect de hotărâre nr.65 din 24 martie 2022 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și
îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”,
referatul de aprobare nr.5964 din 24 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.5972 din 24 martie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului- Compartiment
Programe și proiecte europene și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și
infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
Proiect de hotărâre nr.73 din 30 martie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza Proiect tehnic de execuție, Detalii de execuție (PT, DE), rest de executat,
actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum și a devizului general pentru
obiectivul de investiții „Modernizare DJ404 Limită județ Dâmbovița– Drăgăneasca –
Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km”, referatul de aprobare nr.6527 din 30 martie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.6532 din 30 martie 2022 al Direcției Achiziții
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publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
Proiect de hotărâre nr.74 din 31 martie 2022 privind completarea Comisiei pentru
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură a Consiliului Județean Giurgiu, referatul de
aprobare nr. 6574 din 31 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6580 din 31
martie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte și avizul Comisiei juridice, ordine
publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna Nina Carmen Crișu
- șef serviciu
dl. Silviu-Cristian Anculescu - președinte comisie
Proiect de hotărâre nr.75 din 31 martie 2022 privind aprobarea proiectului “Reabilitare și
îmbunătățirea eficientei energetice la Școala specială Giurgiu”, referatul de aprobare
nr.6616 din 31 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6622 din 31 martie
2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului- Compartiment Programe și proiecte
europene și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
Proiect de hotărâre nr.76 din 01 aprilie 2022 privind modificarea şi completarea Anexelor
nr. 5 și nr. 6.1 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19 din 03 februarie 2022 privind
aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de
venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și
subvenții și a bugetului creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe
anul 2022 și estimării pe anii 2023-2025, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.
38 din 07 martie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al
Judetului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.6702 din 01 aprilie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.6708 din 01 aprilie 2022 al Direcției Achiziții
publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de
afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- președinte comisie
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și cum ne învață dna secretar de fiecare dată, supun aprobării ordinea de zi cu tot calupul
despre care am vorbit anterior.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 07 martie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
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2. Depunere jurământ - consilier județean Daniela Bardan
3. Proiect de hotărâre nr.59 din 16 martie 2022 pentru aprobarea modificării art.1 al Hotărârii
Consiliului Judeţean nr.117 din 05 octombrie 2018 privind aprobarea înfiinţării Echipei
Intersectoriale Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin
muncă, violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie, referatul de aprobare nr.5349 din 16
martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.5356 din 16 martie 2022 al Direcției
Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei
pentru educație, cultură, tineret și sport, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Radu-Silviu Deliu
- președinte comisie
dna. Alina Meclea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
4. Proiect de hotărâre nr.60 din 22 martie 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare
încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru
îndeplinirea în comun a unor misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate și a
resurselor financiare necesare punerii în aplicare, referatul de aprobare nr.5808 din 22 martie
2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.5814 din 22 martie 2022 al Compartimentului
Secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și
situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Stîngă Denisa
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
5. Proiect de hotărâre nr.62 din 24 martie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1.a – 1.c și 2.a –
2.i la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea
bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli
al instituțiilor publice finanțate 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.5987 din 24 martie 2022 al președintelui, raportul de
specialitate nr.5993 din 24 martie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- președinte comisie
6. Proiect de hotărâre nr.63 din 24 martie 2022 privind aprobarea modificării organigramei și
statului de funcții ale Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, referatul de aprobare nr.6062 din
24 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6065 din 24 martie 2022 al
Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine
publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu
- consilier
dl. Radu-Silviu Deliu
- presedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculesu
- preşedinte comisie
7. Proiect de hotărâre nr.64 din 24 martie 2022 privind modificarea Anexelor nr.1 și 4 la
Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor
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de bază pentru personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea
acestuia, cu modificările și completările ulterioare, referatul de aprobare nr.6063 din 24 martie
2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6066 din 24 martie 2022 al Compartimentului
Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură și avizul
Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu
- consilier
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
8. Proiect de hotărâre nr.66 din 25 martie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.6078 din 25 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6084
din 25 martie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție
socială
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Radu-Silviu Deliu
- președinte comisie
9. Proiect de hotărâre nr.67 din 28 martie 2022 privind mandatarea reprezentantului Judeţului
Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe
proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 29 aprilie 2022, referatul de
aprobare nr.6201 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6207 din 28
martie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului - Compartiment Dezvoltare
regională și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Yahia Dardari
- arhitect șef
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
10. Proiect de hotărâre nr.68 din 28 martie 2022 privind aprobarea Contractului de vânzare cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul
Giurgiu, referatul de aprobare nr.6245 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de
specialitate nr.6251 din 28 martie 2022 al Administratorului public, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Cristian Grătianu
- administrator public
dna. Elisabeta Mihalcea
- presedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
11. Proiect de hotărâre nr.69 din 28 martie 2022 privind transformarea unei funcţii publice
vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, referatul de
aprobare nr.6257 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6263 din 28
martie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității
instituțiilor publice de cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și
mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- presedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
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12. Proiect de hotărâre nr.70 din 28 martie 2022 privind aprobarea Contractului de vânzare cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT
Bolintin Deal, referatul de aprobare nr.6246 din 28 martie 2022 al președintelui, raportul de
specialitate nr.6252 din 28 martie 2022 al Administratorului public, avizul Comisiei buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dl. Cristian Grătianu
- administrator public
dna. Elisabeta Mihalcea
- presedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
13. Proiect de hotărâre nr.71 din 29 martie 2022 privind aprobarea modificării organigramei
și statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de aprobare nr.6390
din 29 martie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.6395 din 29 martie 2022 al
Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de
cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine
publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu
- consilier
dl. Radu-Silviu Deliu
- presedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
14. Proiect de hotărâre nr.61 din 22 martie 2022 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui imobil-teren în
suprafață de 3.116,00 mp, adiacent sediu Consiliul Județean Giurgiu, situat în intravilanul
Municipiului Giurgiu, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.5819 din 22 martie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.5824 din 22 martie 2022 al Direcției Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul Comisiei juridice,
ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
Ordinea de zi în integralitatea sa a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Referitor la procesul verbal, vă rog. Aprobarea procesului verbal.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Întâi depune jurământul dna consilier Bardan.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Scuze.Avem un nou consilier județean și pentru a avea un plen complet, începem cu
procedura de vot pentru noul consilier, dna Daniela Bardan.Vă rog, poftiți!
Daniela Bardan – consilier județean C.J.G.:
- Subsemnata, Bardan Daniela, în calitate de consilier județean, în conformitate cu prevederile
art.117 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu
modificările și completările ulterioare, depun în faţa Consiliului județean următorul jurământ:
„ Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile
și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Giurgiu.Așa să-mi ajute Dumnezeu!”.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mult succes!
Daniela Bardan – consilier județean C.J.G.:
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- Mulțumesc.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Supunem aprobării dvs. procesul verbal al ședinței anterioare .
- Cine este pentru? Mulțumesc.Cine este împotrivă? Abţineri? Unanimitate, vă mulțumim
mult.
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Primul proiect de hotărâre nr.59 din 16 martie aprobarea înfiinţării Echipei Intersectoriale
Locale (E.I.L.) în domeniul prevenirii şi combaterii exploatării copilului prin muncă,
violenţei asupra copilului şi a violenţei în familie.Cei care aveți tangență cu aceste domenii
de activitate, segmente ale societății probabil, știți mai multe.Trebuie neapărat să luăm și
punctul de vedere al comisiilor. Comisia pentru sănătate.
Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. Dna Alina Meclea votează online.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Secretarul comisiei.
Dl. Iulian Negoiță – consilier județean C.J.G.:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă sunt comentarii din partea dvs, vă rog? Supun aprobării proiectul de hotărâre.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.57
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Al doilea proiect se referă la implementarea unor proiecte de mică anvergură față de
problematica vastă, aprobarea Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean
Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor
misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate și a resurselor financiare necesare
punerii în aplicare.Vorbim de violența care se propagă în special cu ocazia manifestărilor
sportive, a activităților sociale, dar și violența în privința copiilor. Comisia buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă sunt intervenții din partea dvs?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Am o singură considerație referitor la acest punct. Am studiat foarte bine acest protocol. Nu
am văzut că ar fi nimic în plus față ceea ce se situează în fișa postului jandarmeriei.Acel
protocol presupune să tipărească niște flaiere și niște pixuri inscripționate cu Jandarmeria
Română și cu ATOP Giurgiu și presupune să dea premii 7 telefoane și 10 tablete, dar repet
nu este nimic din ceea ce jandarmeria nu are în obiectul ei de activitate în fișa postului și este
o instituție finanțată de la bugetul României.Tocmai de aceea mă gândeam, nu că ar fi suma
foarte mare, 21 de mii de lei este un nimic, dar mă gândeam că nu este OK pentru că pe acel
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protocol dacă o să vă uitați și dvs., la final, din partea Jandarmeriei Giurgiu, semnează dl
Rușanu. Acum, nu că aș avea niciun fel problemă nici cu dl.Rușanu.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- N-aveți probleme cu nimeni în esență.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Chiar astăzi nu. Preferam anul trecut când am fost să bem o cafea în față la teatru să ne dea și
nouă câte un flaier, nu câte o amendă. Doar că ideea este că dl Rușanu în acest moment, din
informațiile pe care le am eu, mi-ar plăcea să mă înșel, este suspendat cumva și pus la
dispoziția jandarmeriei? Îmi cer scuze dacă cumva informațiile mele sunt greșite. Este
cercetat pe o problemă de corupție și aș prefera ca să nu ne asociem în acest moment cu
semnătura dlui Rușanu. Dacă semnează altcineva acest protocol, nu am niciun fel de
problemă. Vă mulțumesc tare mult.
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.:
- ..este faptul că nu e pus la dispoziția instanțelor ..
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Este apreciabilă părerea dvs. despre dreptate și corectitudine. V-am reproșat și eu că ați
afirmat în spațiul public că am fost vizitat, ridicat de mascați, de DNA, de nu știu cine. Ar
trebui să vă verificați mai bine sursele și să vă structurați mai bine afirmațiile pentru că spune
inclusiv colega dvs., dna avocet, că nu întrunește sub nicio formă niște cerințe care să nu ne
permit să mizăm pe semnătura dlui în acest moment. Dacă s-ar fi aflat într-o situație care să
nu-i permită semnarea acestui contract, jandarmeria ne-ar fi anunțat în primul rând nu am fi
ajuns să discutăm în forma asta, un subiect atât de sensibil. Despre responsabilități, tot dvs.
ați sesizat, la dimensiunea aceasta a proiectului, la valoarea acestei finanțări, încercăm cumva
să credibilizăm dacă vreți, colaborarea între instituție și jandarmerie. Sunt multe de făcut în
domeniile pe care le-am menționat și poate în viitor tot împreună vom putea scrie proiecte
mai consistente care să atingă mai multe laturi ale vieții sociale din județul Giurgiu.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Dacă până la momentul semnării sunt modicări cu privire la ceea ce ați sesizat, instituția ne
va spune și va trece o altă persoană, categoric. Nu e nicio problemă. Eu nu știam de exemplu.
Da, nicio problemă.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bine. Suntem obligați să rămânem cu acest protocol în acestă formă. Dacă mai sunt alte
intervenții le putem lua în considerare. Dacă nu, vă supun la vot proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.58
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 5 - Proiect de hotărâre nr.62 din 24 martie 2022 pentru modificarea anexelor nr.1.a
– 1.c și 2.a – 2.i la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.19 din 03 februarie 2022
privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a bugetului
de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate 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. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene
și mediu de afaceri.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Atât. Dacă sunt intervenții, vă rog?
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.59
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- De la Spitalul Izvoru avem o propunere, evident concretizată în proiect de hotărâre privind
aprobarea modificării organigramei și statului de funcții. Este în esență în discuție
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preocuparea fiecărei instituții de a-și adapta atât de bine statul de funcții, încât să cuprindă cât
mai mult personal calificat pentru activitățile medicale. Această concluzie are la bază și
propunerea conducerii interimare a Spitalului Izvoru. Comisia pentru sănătate.
Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă sunt discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.60
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Să vedem acum. Proiect de hotărâre nr.64, 66 mă scuzați, privind aprobarea unor sprijine
finaciare cu referat, raport de specialitate
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 64. Era bine. Modificarea anexelor 1 și
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Avem în derulare o procedură privind achiziționarea unor tablete.Am tăiat doi copaci să scriu
mapa asta de ședință, dar măcar scăpăm de stresul asta al hârtiilor. Am dat două proiecte
odată. 64 aveți dreptate privind modificarea Anexelor nr.1 și 4 la Hotărârea nr.10 din 31
ianuarie 2018 a Consiliului Județean Giurgiu privind stabilirea salariilor de bază pentru
personalul din cadrul familiei ocupaționale „Administrație” din aparatul de specialitate al
Consiliului Judeţean Giurgiu şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, cu
modificările și completările ulterioare.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Probabil știți despre ce e vorba.Există o mare, mare diferență, multe disparități în salarizarea,
între funcțiile publice și între funcțiile contractuale.E și exagerat de greu să ne gândim că
într-un viitor vom putea să echilibrăm, dacă vreți, sistemul de salarizare, dar dintre cele două
categori de angajați la care face trimitere și referire acest proiect de hotărâre, m-aș referi doar
la angajații de la Direcția Județeană de Transport. Avem cred că, câte persoane? 17 persoane
care sunt specialiști, meseriași cu ghilimelele de rigoare care lucrează pe utilajele și
echipamentele direcției care au un nivel de salarizare mult, mult, sub ceea ce, din păcate
oferă piața și după acest proiect de hotărâre, sper că va fi aprobat, încă rămâne riscul ca firme
private care lucrează în domeniul construcțiilor de drumuri în special, să oferteze la valori
mult mai mari de salarizare evident, personalul de acolo și să pierdem dintre ei. Situații
extrem de dificile pentru noi pentru că avem foarte multe activități pentru care trebuie să
avem promtitudine în efectuarea unor lucrări sau intervenții și am intra într-o sarabandă a
compromisurilor din care nu știu cum vom ieși în final. Sper că oamenii vor înțelege, mă
refer la cei 17 angajați, că aceasta este o primă etapă. Dacă vom găsi argumente legale ca să
mai aducem în discuție în fața dvs. și eventual aprobării alte majorări salariale pentru aceste
categorii de angajați, eu unul aș fi extrem de mulțumit și aș susține cu toată căldura.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.61
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
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Și spunem punctul 8-Proiect nr.66 privind acordarea unor sprijine financiare.Comisia buget,
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia pentru sănătate.
Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Intervenții, vă rog ?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Eu mă abțin.
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.:
- De fiecare dată v-aș ruga să aveți în vederea atunci când acordați și stabiliți cuantumul
sprijinului acordat, să veți în vedere și diagnosticul, mai ales că avem în rândul consilierilor
medici. Nu mi se pare normal să dăm aceeași sumă, să acordați aceeași sumă, există bolnavi
cu diabet și obezitate care iau 2000 și cei care au diagnostic tumoare malignă care au tot
2000. Aceasta este singura intervenție. Cred că trebuie făcută e normal, că cel bolnav de
cancer are nevoie de o sumă mai mare, dar aici putem să ne folosim de experiența dlui doctor
Deliu sau
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Avem o comisie care am și preluat-o din mandatul trecut care instrumentează aceste dosare,
aceste solicitări. Recunosc că în primele luni ale mandatului eram mai degrabă curios, mă
străduiam să ajut și eu, să citesc solicitările, să citesc și diagnostice și tot. Am renunțat este
imposibil să fac o diferență între una și alta. Dacă ne poate ajuta cineva să întocmim niște
proceduri, niște modalități mai clare de a ajuta, nu știu cum, proporțional cu boala.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Poate atunci când se întâlnește comisia să fie învitat și dl doctor
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- N-am nimic împotrivă. Aveți vreo propunere în sensul ăsta?Apăsa-ți, vă rog ca să putem să
înregistrăm!
Radu-Silviu- Deliu – consilier județean C.J.G.:
- Am avut discuția asta și-n comisie și am mai avut-o și cu alți colegi doar că noi în cadrul
Comisie de sănătate, ne vin niște lucruri deja stabilite. Acuma din punct de vedere strict
medical eu pot să spun sau colega mea, ne putem da seama că o boală este mai gravă ca alta
sau că are o șansă de rezolvare decât alta, dar ca să spun că unui om pot să-i dau o sumă mai
mare și altuia o sumă mai mică, trebuie să fie altcineva
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.:
- Ajutoarele se dau în funcție de diagnostic.Sunt ajutoare pentru boală e firesc să spuneți lucrul
ăsta că dvs.sunteți singurul și colega
Radu-Silviu- Deliu – consilier județean C.J.G.:
- Doar putem să spunem cât este boala de gravă, dar ce face omul cu banii respectivi…
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.:
- Sau puteți în comisie să faceți alte propuneri și atunci
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Putem dacă considerați mai potrivit așa, să vină și Comisia de verificare a dosarelor la
ședința comisiei dvs. și să stabiliți împreună sumele.
Radu-Silviu- Deliu – consilier județean C.J.G.:
- Eu am înțeles că aceste sume sunt stabilite cât cer respectivii, respectivele persoane.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, nu. Din păcate nu reușim să respectăm nivelul de solicitare, ar fi poate varianta ideală. În
sfârșit, orice propunere pe acest subiect e binevenită, vă rog să mă credeți. Alte intervenții?
Supun aprobării proiectul.Cine este pentru?
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
-
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- Dle președinte, am avut amendament la comisia economică.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, unde? Mai spuneți-l odată, vă rog frumos!
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Nu aș vrea să greșesc.O să vă spun ideea de bază. Erau patru asociații acolo, unde sumele
erau diferite și, dacă nu mă înșel, la comisie am convenit ca amendamentul să sune în felul în
care toate cele patru să primească sume identice.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vă place dvs. uniformitatea. Înțeleg de la colege că amendamentul nu ajuns în plen pentru că
nu a trecut de comisie.
Elisabeta Mihalcea - vicepreședinte județean C.J.G.:
- Au fost trei abțineri din partea consilierilor PNL.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ați repetat practic ce ați soliciat și în comisie. Știu despre ce este vorba.Eu rămân la părerea
că a acorda sume strict egale indiferent de evenimentul la care se referă, de vizibilitatea, de
activitatea fiecărui solicitant, este la fel de nedrept ca și în cazul pe care am încercat să-l
abordăm mai devreme. Sunt foarte multe detalii și foarte multe nuanțe care fac diferența între
acele solicitări. Sunt de acord să le analizăm pe fiecare și la comisia din interiorul instituției și
la comisiile avizatoare și să înțelegem fiecare cum anume susținem și să convingen o
majoritate să voteze una sau alta dintre variante.Strict pe sume egale pentru orice solicitant,
nu mi separe că este cea mai bună soluție, sincer. Și nici nu știu să se fi aplicat vreodată, ca să
nu fiu malițios. Nu s-a aplicat niciodată asemenea abordare pentru că nu poate fi aplicată.
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Am înțeles.Puteți să luați în calcul amendamentul, îl supuneți la vot.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Oricum s-a înregistrat amendamentul ca și când l-ați fi făcut acum în premieră. Supunem la
vot amendamentul dvs.ca să fim atât de catolici cât ne permite Codul administrativ .
Cine este pentru sume egale la cei patru solicitanți?10 voturi „pentru”.
- Supun aprobării proiectul de hotărâre în forma prezentată, atunci.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc mult.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate (30 voturi ”pentru”, 1 ”abțineri”), devenind
hotărârea nr.62
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.9, 67 din data de 28 martie mandatarea reprezentantului Judeţului
Giurgiu în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. APA SERVICE S.A. Giurgiu să aprobe
proiectele de hotărâri aflate pe ordinea de zi a şedinţei din data de 29 aprilie 2022. Comisia
juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- S.C. APA SERVICE S.A este o instituție foarte importantă în vremurile astea în care
prețurile la energie cresc și inclusiv, pe cale de consecință, prețurile serviciilor de utilitate
publică. Nu avem până la acest moment niște reproșuri foarte consistente legat de activitatea
societății. Dacă aveți dvs.asemenea informații sau altele legate de funcționarea mai bună sau
mai puțin bună a instituției, dat fiind că oferim servicii și în mediul rural, vă rugăm să ne
spuneți și acum și de câte ori aveți ocazia pentru că nu ușor de gestionat o societate care
practic, de la lună la lună își activitatea în sisteme de alimentare cu apă cele mai multe, dar și
de canalizare care, conform proiectelor în care suntem implicați, trebuie preluate la operatori
și de aici, poate comunicarea și tratarea eficientă a posibilelor probleme nu sunt la cel mai
înalt nivel. Așadar, orice efort de a eficientiza activitatea societății rămâne valabil și
rugămintea mea deschisă valabilă pentru orice moment când aveți ceva de comunicat pe acest
subiect. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
11

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.63
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Tot legat de societatea Apa SERVICE, punctul 10 - Proiect de hotărâre nr.68 privind
aprobarea Contractului de vânzare - cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă
Service” S.A. – vânzător UAT Municipiul Giurgiu și toate cele. Comisia buget, finanțe,
economie, fonduri europene și mediu de afaceri.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură.
Dumitru Gavrilă - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și nu în ultimul rând, Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Cunoașteți istoricul. N-are rost să mai reluăm trebuie să preluăm acest operator noi, consiliul
județean pentru această etapă și pentru toate cele care vor urma pentru că e anormal să lăsăm
responsabilitatea asta la nivelul miunicipiului Giurgiu din considerentele la care făceam
referire. Este un operator de nivel regional și a pornit totul într-un mod artificial, acum mai
bine de 10 ani. E momentul, dacă tot am convenit cu toții, că putem îndrepta lucrurile, s-o
facem pentru că este în joc un proiect de 200 de milioane de euro acum și probabil că vor mai
urma finanțări din diverse surse pentru ca în permanență să avem aceste utilități publice de
calitate bună și la prețuri cât mai competitive. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.64
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 11 - Proiect de hotărâre nr.69 din 28 martie 2022 privind transformarea unei funcţii
publice vacante din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu.
Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Este o chestiune mai puțin importantă, dar care, ca o rotiță într-un angrenaj, are o valoare
necesară și adăugată în buna funcționare a instituției. Intervenții din partea dvs., vă rog?
Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.65
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 12 - Proiect de hotărâre nr.70 privind aprobarea Contractului de vânzare cumpărare acțiuni emise de Operatorul Regional ”Apă Service” S.A. – vânzător UAT
Bolintin Deal. Îmi aduc aminte la momentul înființării operatorului dintr-o grabă, poate e
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mult spus, dar dintr-un entuziasm al inițiatorilor, s-a dorit și introducerea comunei Bolintin
Deal în asociație. N-a fost cea mai bună soluție, nici pentru asociație în integralitate, nici
pentru comuna Bolintin Deal care n-a beneficiat de absolut niciun avantaj. Și-a realizat din
alte surse și rețeau de apă și de canalizare. Ei au tot insistat an de an să iasă, dar pentru asta
trebuia exact ce rezolvăm acum, să cumpărăm și acea brumă de acțiuni pe care le dețin dlor
în cadrul societății. Dacă sunt intervenții? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.66
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 13- Proiect de hotărâre nr.71 privind aprobarea modificării organigramei și statului
de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia pentru sănătate.
Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ați văzut care sunt datele de identificare ale proiectului de hotărâre. Dl.director Chivu este în
sală, dacă dvs aveți întrebări sau intervenții pe marginea acestui proiect? Supun aprobării
proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.67
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și în sfârșit, aici avem vot secret, de ce?..hai să-l prezentăm și discutăm! Proiect de hotărâre
privind trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului
Județean Giurgiu a unui imobil-teren în suprafață de 3.116,00 mp. Este vorba de parcarea din
spatele instituției, care probabil sunteți de acord, nu arată foarte bine, n-a fost de foarte mult
timp modernizată exact din acest motiv. O folosim noi, dar este a primăriei. Nu ne-ar fi dat
voie, Curtea de Conturi, nici nouă să facem intervenții și probabil că nici dlor, dacă s-ar fi
gândit să facă, n-ar fi întrunit foarte multe aplauze. Dacă sunteți de acord să preluăm acest
teren, nu vom face decât să reabilităm platforma pentru că nu e foarte, foarte afectată.
Eventual să încercăm să redimensionăm spațiile de parcare pentru că suferă zona aceasta la
capitolul enunțat și poate gândim și o altă sistematizare cu intrare - ieșire pe spații diferite
pentru a asigura o fluență. Spuneți că trebuie votat secret? Putem conveni să votăm.. Credeți
că e nevoie să votăm secret, indiferent de opinii?
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Sincer, noi nu am crezut niciodată că la astfel de proiecte e nevoie de vot secret.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Sincer nici eu, dar eu sunt mai bătrân. Dacă și tu zici la fel, înseamnă că așa e. Cine este
pentru atunci? Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.68
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Am solicitat primăriei să ne închirieze liniile de parcare aflate de-o parte și de alta a instituției
și ne-au spus că nu se poate. Ideea e că ne-au refuzat.Am văzut că, în mod frecvent,
parchează o autoutilitară aici, undeva în dreapta instituției și am văzut odată o mașină din aia
de nuntă cu 15 locuri. Primul venit, primul servit.Trecem pe ordinea de zi suplimentară.
Proiect de hotărâre nr.65 privind aprobarea proiectului „Reabilitarea și îmbunătățirea
eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu, inclusiv dotare”. Este primul proiect
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dintr-o serie care veți vedea este destul de lungă privind reabilitarea termică, energetică a
clădirilor din patrimoniu.Vizăm pierderile cât mai mici de energie, dar și adaptarea sistemelor
de încălzire și iluminat la cele mai moderne standarde astfel încât să avem facturi lunare cât
se poate mai mici. Anul acesta am făcut mari, mari eforturi pentru a asigura cel puțin
încălzirea. Facturile au fost de 3-4 ori mai mari cumva, într-o lună plătim cât plăteam pentru
întreg sezonul anii anteriori. Asta diminuează drastic resursele consiliului județean, dar nu ne
plângem pentru că am fost mandatați să găsim soluții împreună.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Intervenții din partea dvs? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.69
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.73 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza
Proiect tehnic de execuție, Detalii de execuție (PT, DE), rest de executat, actualizarea
principalilor indicatori tehnico-economici precum și a devizului general pentru obiectivul de
investiții „Modernizare DJ404.Este unul dintre drumurile cu istoric lung în consiliul județean,
nu mai reiau. A fost semnat contractul de finanțare în 2011.Comisia buget, finanțe, economie,
fonduri europene și mediu de afaceri.
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.70
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nr.74 privind completarea Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
a Consiliului Județean Giurgiu, dat fiind că avem o nouă configurație prin prezența dnei
Bardan. Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență.
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Intervenții ? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.71
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 4 - Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului “Reabilitare și îmbunătățirea
eficientei energetice la Școala specială Giurgiu, instituție din subordinea consiliului județean.
Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.
Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vă rog intervenții? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.72
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și în sfârșit Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexelor nr. 5 și nr. 6.1
la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 19 din 03 februarie 2022 privind aprobarea bugetului
propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de venituri și cheltuieli al
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și a bugetului
creditelor interne și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022 și estimării
pe anii 2023-2025, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 38 din 07 martie 2022
privind rectificarea bugetului propriu de venituri si cheltuieli al Judetului Giurgiu pe anul
2022. Aici avem un amendament, da?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Da.Amendamentul a trebuit să fie făcut ca urmare a acțiunii introduse de Instituția Prefectului
cu privire la Hotărârea de consiliu județean nr.19 de aprobare a bugetului. La momentul
întocmirii proiectului nu se știa nici că este atacat bugetul și întrucât o poziție este, mă rog,
face parte dintre cele atacate, evident revenim la forma inițială din buget. Nu mai putem să
supunem aprobării ceea ce propusesem prin proiectul de hotărâre.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ca să nu oprim bunul mers al ședinței, nu fac nici un comentariu, dar mă raportez la o
declarație.., dar e pozitivă declarația că, în măsura în care vor fi prezentate explicații
relevante și mulțumitoare, se va putea reveni asupra situației. Eu asigur că oricui m-ar fi
întrebat și m-ar întreba, aș avea argumente mai mult decât convingătoare că fiecare dintre
aceste proiecte sunt absolut necesare.O să le prezint, nici nu știu cum este mai bine, față în
față sau public săptămâna viitoare. Deocamdată, revenind acest proiect e obligatoriu să
fie…Rămâne așa, dar încercăm să revenim la o stare de spirit contructivă. Chiar sunt dispus
să ajut la clarificarea tuturor chestiunilor legate de aceste proiecte. Deci propunem ca
titulatura, conform explicațiilor dnei secretar să fie,regenerare urbană imobil (teren), situat în
municipiul Giurgiu str.București, nr.57, județul Giurgiu. A fost un proiect inițial, nu contează,
diferențele sunt de nuanță, dar dacă și nuanțele au rolul lor, asta e situația.
- Cine este de acord cu amendamentul? Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate.Și acum revenind, supun aprobării proiectul în
integralitate.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.
- Uite! Asta înseamnă să fie un pic altfel decât ce își închipuie fiecare.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate (19 voturi ”pentru”, 12 ”abțineri”, devenind
hotărârea nr.73
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă avem diverse?A ridicat tânărul nostrum coleg primul și după aceea dl.Mihăiță.
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Foarte succint, dle președinte pentru că am mai avut discuția asta odată în consiliu cu
privire la activitatea consilierilor județeni ai PSD despre care ați afirmat, de la măsuța asta
mai lungă, că nu au activitate.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Greșit.Hai termină!
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Ați spus că de începutul anului nu au depus, nu au venit nici măcar cu o idee și că nu au
depus nici măcar un proiect de hotărâre.Vă invit din nou s-o întrebați pe dna secretar dacă
s-a întâmplat asta și ați spus că nu am depus, fie că nu avem ințiativă, fie că nu suntem
lăsați.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Eu așa am punctat, nu că nu aveți inițiativă.
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
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Ați spus că nu am depus ori suntem dezinteresați, ori nu suntem lăsați. Acum eu nu vrea
să se supere consilierii județeni ai PNL, dar de dlor n-ați spus nimic. Adică câte proiecte
de hotărâri au inițiat și câte amendamente au inițiat consilierii dvs. care sunt 18 la număr
și că să nu fie o chestiune lăsată așa la modul subiectiv cu schimb de replici, propun ca
acea adresă pe care a făcut-o dna secretar acum o lună și jumătate, în care ni s-a cerut
raportul de activitate, să fie pusă în practică și să fie urcate raporturile de activitate ale
consilierilor, cei care le-au depus, pe site-ul instituției.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu pe site…
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Ultima oară când m-am uitat, nu erau. Poate ne puneți o poză, că suntem niște pictograme
acolo. În afară de executiv care are și poză și CV, noi avem niște pictograme, consilierii.
Elisabeta Mihalcea - vicepreședinte județean C.J.G.:
- Dacă-mi permiteți, dl.consilier, a fost o inițiativă a noastră să facem poze, dar din cauza
pandemiei nu am reușit.O să începem la următoarea ședință….
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Să veniți pregătiți!
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- Să nu fim totuși o pictogramă.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Insist asupra precizării. Am spus că nu ați fost lăsați! Pentru ce-a fost și ce va mai fi din
acest mandat, în care eu mizez pe bună colaborare, nu mi-aș fi permis să spun că nu ați
depus că nu ați avut inspirație sau ..vă rog să verificați înregistrarea și o să vedeți că așa e.
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.:
- O să mă uit la conferință.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Hai să închidem!
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.:
- .. o să vizualizez eu ca să pot să vă răspund, dar cred că mulți dintre noi am avut un rol
și-n aceste proiecte sau în clarificarea unor probleme, cel puțin eu cu dl Vucă, juridice,
care v-au ajutat chiar dacă n-ați recunoscut.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, nu, pot să recunosc și acum, dacă considerați de cuviință. Eu acolo vorbeam de
secțiunea de dezvoltare a bugetului care e formată integral din proiecte de investiții și de
aici exprimarea și insist, am spus că nu ați fost lăsați și-mi asum această afirmație.Nu miaș fi permis să am o altă formulare. În sfârșit, dacă mai sunt alte intervenții? Da, vă rog,
mă scuzați.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Scurt.Vă rugasem să-mi puneți la dispoziție studiile de fezabilitate referitoare la spitalul
care se construiește.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Veniți cu o basculantă!Vi le punem, am glumit. Ați făcut solicitare în scris sau doar?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Nu.Cred că v-am rugat aici, în ultima ședință de consiliu.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, da, da. Studiu de fezabilitate la spital?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- La spitalul nou pe care doriți să-l construiți.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă nu greșesc, nu le avem în integralitate. Până la urmă consultantul, avem pe cineva
care elaborează documentația și cineva care face consultanță de specialitate ca să avem
șanse mai mari în accesarea fondurilor pe sănătate din PNRR. Consultantul și specialiști
din consiliu care răspund de acest proiect, în speță dl arhitect șef și dl. director Mardale,
au propus și am convenit ca proiectul să fie depus sub această titulatură complet de
-
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sănătate și va cuprinde spitalul județean, secția de ambulanță modernizată, centrul de
îngrijiri paleative și, ca atare, mai sunt încă câteva detalii de pus la punct în cadrul
studiului de fezabilitate care va fi aprobat în această lună. Deci ăsta este unul dintre
motivele pentru care și dacă ați fi cerut în scris, nu v-ar fi putut fi onorată solicitarea, dar
o să aveți în acestă lună documentația la mapă sau pe tabletă și o să puteți să faceți orice
fel de considerații.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Ideea este că el a fost plătit de acum un an de zile și studiu tehnic și studiul de…., așa
apare pe site-ul consiliului plătit 1,250 miliarde de…
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aia este alocarea
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Eu am trecut la contracte
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, dar e alocarea pentru acea documentație.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- E în regulă.O să mai vreau și eu de la departamentul juridic o lămurire dacă este posibil
care este termenul de valabilitate, dacă există al unui astfel de studiu de fezabilitate
pentru că tot facem studii de fezabilitate și aș vrea să știu și eu dacă cumva, la un anumit
moment dat vor avea și aplicabilitatea de a fi puse în practică și încă un lucru
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Sunteți malițios într-un domeniu pe care nu-l stăpâniți , mai bine treceți la altul.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Chiar nu-l stăpânesc, tocmai de aia îmi permit să vă întreb că sunt convins că aveți mai
multă experiență ca mine la studii de fezabilitate.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu expiră studiul de fezabilitate ca mâncarea perisabilă…
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Citisem undeva, de-aia vă și întreb.De-aia vă și întreb.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, vă rog.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Și ultimul lucru pe care o să vă rog este că tot s-a terminat cu pandemia asta, dacă s-a
terminat sau nu, mi-aș dori foarte mult ca la ședințele de consiliu județean să participe și
directorii din direcțiile și instituțiile care sunt subordonate consiliului județean. Îmi
doresc foarte tare să văd un raport de activitate al directorului de la teatru, directorului de
la muzeu, dnei director de la Biblioteca Județeană. Mi se pare normal și corect să avem și
noi astfel de informații. Eu am o informație de exemplu, că o piesă de teatru costă 2
miliarde de lei să fie pusă în scenă și atunci îmi doresc foarte mult să văd și eu calculul
acestor treburi și al Centrului de Conservare și Promovarea Tradiției, adică mi se par
lucruri interesante.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- La ce comisie activați dvs.?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Eu la mediu. Nu am acces la ..
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vorbiți cu colegii dvs. să ceară aceste rapoarte la comisie în primul rând și dacă
considerați că întrunesc suficiente motive de interes, putem să promovăm
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Credeți că n-ar interesa, să le vedem în consiliul județean și acei oameni să fie aici dacă
avem o întrebare pentru dânșii?
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dar vedeți că avem, acum a fost o ședință mai simplă, dar avem de obicei o ordine de zi
destul de stufoasă sau avem toți foarte multe de făcut în ziua respectivă. Sunt obligați
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conform legii, să vină anual cu un raport de activitate, dar dacă aveți genul acesta de
informați iarăși neverificate, 2 miliarde o piesă de teatru. Nu-mi închipui cum ar putea să
fie așa. Nu vă contrazic, hai să vedem!La teatru, vorbim dacă vreți ca să răspund pozitiv
doleanței dvs., pentru suma asta avansată, o s-o rog pe d-ra manager să vină cu un raport
de activitate și cu explicații în următoarea ședință.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Vă spun și despre ce piesă este vorba: Teoria…
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu-mi închipui că e așa. Dar haideți să vedem!Am văzut piesa…
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Haideți să vedem!Mi se pare că există și un blog al teatrului care nu are nici un fel de
chestie, din punctul meu de vedere și pentru că aici se plătește 6 000 de lei pe lună.
Haideți să vedem pe ce cheltuim banii contribuabililor!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Hai să vedem! Data viitoare o invit pe d-ra. O să fiți mulțumit de prezentare și sper și de
informațiile relevate.Vorbeam de prezentarea raportului de activitate. Bine. Alte subiecte,
vă rog? Bine. Mulțumim mult pentru participare. O zi frumoasă în continuare!

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 07 aprilie 2022
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