PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 29APRILIE 2022
Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 29 aprilie 2022, ora
1000, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru
Beianu, prin Dispoziţia nr.149 din 28 aprilie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) din
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și
completările ulterioare.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.
Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor
art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea
solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu.
La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii
consilieri județeni:
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Numele și prenumele

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
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Prezență
CO
Prezent
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Simon Diana-Marga
Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan
Bardan Daniela
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Prezent
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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.Vlad Ciobanu – șef serviciu C.J.G.;
Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și
exprimării votului.
XXXXXXXXXXX
Se intonează Imnul Național.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bună ziua! …nu am chemat nici presa pentru că tot la fel, fiind atât de comprimată ședința,
n-avea nicio noimă. Sesizez dincolo de niște obișnuite derapaje ale unora care chiar cu asta
se ocupă în spațiul public, că încep să se dezghețe un pic relațiile între cele două partide la
nivelul județului Giurgiu mai ales că, probabil știți, la nivel național se fac eforturi pentru
continuarea colaborării ăsteia pentru 2024. Poate că ar trebui să încercăm și noi mai mult și
unii și alții și dacă aveți idei, propuneri pe subiectul ăsta, acum sau oricând, vă stau la
dispoziție. N-a fost DNA-ul ieri la consiliu, nu știu să fii fost cineva șicanat măcar, dar mă
rog, dacă sunt oameni care doar asta-și doresc, eu le urez să li se îndeplinească dorințele!
Avem de supus aprobării proiectul ordinii de zi cu un singur punct, vă spuneam. Nu vă
închipuiți că am abordat formula asta că am avea ceva de ascuns legat de execuție. Eu știu
doar chestiunile importante și care nu presupun studiu de specialitate. Pentru orice întrebare
avem aici pe dl. Ciobanu care vă poate da orice detalii credeți că vă ajută. Așadar, vă supun
aprobării proiectul ordinii de zi cu acest proiect de hotărâre privind aprobarea contului de
execuție al bugetului propriu, demers obligatoriu de aprobat în această perioadă. Dacă sunt
comentarii, vă rog?
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?
Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Despre cvorum, n-am spus.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 27 prezenți deci e îndeplinit. Atunci discutăm pe proiect, da?
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aveți probabil sumele, nu stăm excepțional, dar nici rău la momentul acesta. Primul
trimestru fiind unul, ca să spun așa, de încălzire, evident că avem cheltuieli de funcționare
conform prevederilor, la dezvoltare sunt întârzieri în principal generate de chestiuni
procedurale sau de majorarea prețurilor la materiale, ceea ce a întârziat mult investițiile.
Sperăm ca guvernul, a părut Ordonanța 47 care înlocuiește Ordonanța 15 care oferă niște
posibilități pentru firme să recupereze o parte din pierderi. Sperăm să fim și noi cumva ca
toate celelalte consilii județene în situația de a continua toate contractele pe care le avem în
derulare și altele pe care o să le începem în perioada următoare. Dacă sunt din partea
dvs.intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul de hotărâre.
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- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.74
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Deci încă o dată, am toată disponibilitatea pentru orice discuție care să ajute persoane,
grupuri, partide, discutăm când credeți că este nevoie. Alte subiecte, alte probleme care
credeți că le-am putea discuta, rezolva? Bine.Vă stăm la dispoziție și noi și cei din executiv,
oricând. Mulțumesc mult pentru înțelegere și participare.O zi bună!

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu
SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu _________
Giurgiu, 29 aprilie 2022
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