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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 23 MAI 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 23 mai 2022, ora 1300, în 

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

Dispoziţia nr.205 din 16 mai 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:   

 

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent  

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Prezent 

4.  Corbea Cătălin –Virgil  PNL Absent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent  

23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent  

24.  Simon Diana-Marga PSD Prezent  

25.  Bălan Cristina PSD Prezent  

26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent  

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent  

28.  Cristescu Dan PSD Prezent  

29.  Bardan Daniela PSD Prezent  
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu 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.; 

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

- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.; 

- Dna Denisa Stângă– consilier C.J.G.;  

- Dl Danciu Ciprian   – consilier vicepreședinte C.J.G.; 

- Dra Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu; 

- Dl.  Dumitru Gabriel Virgil– manager Muzeul Județean „Teohari Antonescu” 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, mulțumesc pentru efortul de a veni astăzi la ședința ordinară a lunii mai, 

mulțumim și presei, ca deobicei, vă invit să ascultăm intonarea imnului național! 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Bine ați venit dnă, dați câte o apă plată la toată adunarea că v-am așteptat! Bun. 

Cum spuneam ședința ordinară a lunii mai. Încep să apară pentru cei interesați, susținători,  

rezultatul unei activități foarte laborioase, dar care nu poate fi convertită direct în apariția 

unor blocuri sau șosele noi, de la caz la caz și, cu o eventuală urmă de regret, vă spun că va 

trebui să ne mai întâlnim încă o dată luna asta, la sfârșit, probabil 31 pentru că avem în 

pregătire proiectele de infrastructură rutieră pe care și noi ca și toate celelalte județe le 

pregătim pentru Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, încă mai lucrăm la 

documentații. Revenind, avem un număr considerabil de proiecte de hotărâre. Până atunci 

legat de procesul verbal și cvorumul de ședință, vă rog dna secretar.   

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Bună ziua. Sunt prezenți 30 (29) de consilieri din numărul total al Consiliului Județean 

Giurgiu deci obligația cu privire la cvorum este îndeplinită. Supun aprobării dvs. procesul 

verbal al ședinței din data de 11 mai 2022. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 

Mulțumesc. 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu! Vă supun aprobării ordinea de zi.Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 11 mai 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

- Proiect de hotărâre nr.111 din 04 mai 2022 privind reîntregirea creditului în sistem 

revolving în valoare de 10.600.000 lei conform contractului de credit numărul 

126/23.08.2021/242/24.08.2021 încheiat cu Patria Bank S.A., pentru anul 2022, referatul de 

aprobare nr.8912 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8919 din 04 mai 

2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri  

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
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   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.87 din 27 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție rest de executat, 

actualizarea principalilor indicatori tehnico-economici precum și a devizului general 

actualizat, a devizului rest de executat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare şi 

modernizare DJ 411: Limită judeţ Călăraşi – Hotarele – Isvoarele – Teiuşu – Mironeşti – 

Comana – Budeni – Brăniştari – Călugăreni – Crânguri – Singureni – Iepureşti – Bulbucata – 

Podu Doamnei – Clejani (DN 61)” referatul de aprobare nr.8358 din 27 aprilie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.8365 din 27 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    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.96 din 02 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor 

indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare DJ 505 Gogoșari, km 17+168 - km 17+932 (km 17+941), 0,773 km”, referatul 

de aprobare nr.8634 din 02 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8641 din 02 

mai 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    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.88 din 27 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Proiect tehnic de execuție, rest de executat, precum și a devizului general 

la faza Proiect tehnic de execuție, rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

DJ401 A Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050, 5,050 km” referatul de aprobare nr.8369 

din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8375 din 27 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    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.92 din 28 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor 

indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

,,Modernizare DJ 401B, Herăști-DN4, km 0 + 000 - Km 4 + 431”, referatul de aprobare 

nr.8477 din 28 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8483 din 28 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 
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   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.90 din 27 aprilie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Proiect tehnic de execuție rest de executat, precum și a devizului general 

la faza Proiect tehnic de execuție rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare 

DJ601 Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500, km 13+000 – 

21+000, 11,000 km”, referatul de aprobare nr.8417 din 27 aprilie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.8423 din 27 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    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.97 din 02 mai 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a Centrului 

Pastoral-Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu”>> prin reabilitare, dezvoltare, 

modernizare şi dotare” la faza Studiu de fezabilitate/Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții, referatul de aprobare nr.8653 din 02 mai 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.8659 din 02 mai 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul 

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

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

cultură, tineret și sport. 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.98 din 03 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor 

indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 1 

Km 3+048 – 20+200”, referatul de aprobare nr.8746 din 03 mai 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.8753 din 03 mai 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    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.99 din 03 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor 

indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – sector 2 

Km 20+200 – 32+152”, referatul de aprobare nr.8747 din 03 mai 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.8754 din 03 mai 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. 
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.110 din 04 mai 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza PT, DE și a devizului general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare 

DC 121 Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 – 5+000, 5,000 km” -rest de executat, 

referatul de aprobare nr.8876 din 04 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.8882 din 04 mai 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    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.78 din 18 aprilie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.7874 din 18 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.7881 din 18 aprilie 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 

 

- Proiect de hotărâre nr.113 din 05 mai 2022 privind acordarea unui sprijin financiar, 

referatul de aprobare nr.8946 din 05 mai 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.8952 din 05 mai 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 

 

- Proiect de hotărâre nr.79 din 18 aprilie 2022 privind aprobarea Protocolului de colaborare 

încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu pentru 

îndeplinirea în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul 

Județului Giurgiu precum și a resurselor financiare necesare punerii în aplicare, referatul de 

aprobare nr.7877 din 18 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.7885 din 18 

aprilie 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 

 

- Proiect de hotărâre nr.82 din 20 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ 

preuniversitar de stat din județul Giurgiu în anul 2022, referatul de aprobare nr.8061 din 20 
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aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8068 din 20 aprilie 2022 al 

Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și 

sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Ionela Pătru   - șef serviciu 

   dna.Alina Meclea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.85 din 27 aprilie 2022 privind alipirea imobilelor înscrise în cărțile 

funciare nr.42060 și 42067, situate în municipiul Giurgiu, aflate în domeniul public al 

județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.8353 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.8359 din 27 aprilie 2022 al Direcţiei 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.86 din 27 aprilie 2022 privind alipirea imobilelor înscrise în cărțile 

funciare nr.42065 și 42070, situate în municipiul Giurgiu, aflate în domeniul public al 

județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.8354 din 27 aprilie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.8360 din 27 aprilie 2022 al Direcţiei 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.89 din 27 aprilie 2022 privind modificarea organigramei, a statului 

de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi funcţionare ale Centrului Judeţean pentru 

Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu, referatul de aprobare nr.8400 din 

27 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8406 din 27 aprilie 2022 al 

Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de 

cultură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna Dude Ana Maria   - consilier 

   dl. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.94 din 29 aprilie 2022 privind modificarea organigramei şi a 

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

aprobare nr.8547 din 29 aprilie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8553 din 29 

aprilie 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 Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.115 din 10 mai 2022 pentru prorogarea termenului prevăzut la art.13 

alin.(1) din Hotărârea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Județean Giurgiu privind 
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reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, 

aprobarea organigramei şi a statului de funcţii, referatul de aprobare nr.9315 din 10 mai 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.9321 din 10 mai 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 

 

- Proiect de hotărâre nr.95 din 02 mai 2022 pentru modificarea art.1 din Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.136 din 3 decembrie 2020 privind validarea componenţei 

nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de stabilire a 

indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia, referatul de aprobare nr.8633 din 02 mai 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8639 din 02 mai 2022 al Compartimentului 

Secretariat executiv ATOP, registratură și relații cu publicul și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Stîngă Denisa    - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.83 din 26 aprilie 2022 privind preluarea în domeniul public al 

județului Giurgiu a unor bunuri imobile situate în sat Remuș, Bulevardul București, 

kilometrul 5-6, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.8269 din 26 aprilie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.8273 din 26 aprilie 2022 al Direcţiei  Patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură  

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

   dna Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.84 din 26 aprilie 2022 privind darea în administrarea Direcției 

Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu a unor 

bunuri imobile situate în sat Remuș, Bulevardul București, kilometrul 5-6, județul Giurgiu, 

aflate în domeniul public al Județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.8285 din 26 aprilie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.8292 din 26 aprilie 2022 al Direcţiei 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei 

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

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 

agricultură  

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

   dna Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

- Rapoarte și informări 

Ordinea de zi  a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intrăm atunci în pâine. Primul proiect nr.111 privind reîntregirea creditului în sistem 

revolving în valoare de 10.600.000 lei. Avem un contract de credit este ca parte a finanțărilor 

unor proiecte de investiții, este singura soluție pe care vă asigur că o aplică toate consiliile 

județene, toate unitățile administrativ teritoriale în țară. Creșterile acestea exagerate, 

asimtotice nu știu cum să le spun, la prețuri la materiale, generează situații aproape 

imposibile. Guvernul a venit cu câteva propuneri, dar inclusiv Ordonanța 47 care oferă o 

soluție pentru proiectele finanțate din fonduri naționale, asigură doar parțial costurile unor 

investiții cu materiale și cu   parametrii de bună calitate. Ca atare și noi ca toți ceilalți, acesta 

este un credit pe care îl păstrăm cumva în funcțiune, dar vom veni în fața dvs. și cu alte 

credite pe măsură ce proiectele de investiții vor fi demarate și se va ajunge la execuție. 

Comisia de buget, vă rog! 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Dacă sunt comentarii sau dacă doriți lămuriri suplimentare? Supunem aprobării 

proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.90 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.87 privind aprobarea documentației tehnico-economice în 

faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție pentru unul dintre drumurile județene pe 

care îl vom finanța pe Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”„Reabilitare şi 

modernizare DJ 411. Este un drum cu o istorie veche, contract de finanțare pe Programul 

Național Regional a fost semnat în 2011, nici nu știu toate elementele pentru care și la ora 

aceasta un mare sector din drum respectiv arată foarte rău și pe acesta vom concentra sumele 

pe care le avem la dispoziție prin Programul ”Anghel Saligny”, cele 140 de milioane de lei, 

în speță o bucățică din tronsonul care se află pe teritoriul administrativ al comunei Comana 

pe celebra Vale a Hoților pentru cei care cunosc și în rest tot sectorul de la ieșirea din 

Singureni până la Clejani care, într-adevăr, are nevoie de lucrări urgente de reabilitare și 

modernizare. Intervenții, vă rog. Supun aprobării proiectul.    

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.91 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.96 privind aprobarea documentației tehnico-economice la 

faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții pentru „Modernizare DJ 505 

Gogoșari, 0,7 km”, în partea stângă a drumului județean 504 A. Drumul județean cuprinde un 

tronson aflat în intravilan pe o zonă cu o pantă accentuată. În sezonul rece în special, dar nu 

numai este extrem de greu accesul pentru riverani și, deși e o investiție cu o valoare mică 3,7 

milioane, dacă nu greșesc, este obligatoriu să-l finalizăm acum pentru că este un drum 

județean și avem o obligație pentru locuitorii din zonă. 

- Comisia de buget, vă rog! 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? 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.92 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.88 privind aprobarea documentației tehnico-economice la 

faza Proiect tehnic de execuție, rest de executat, precum și a devizului general la faza Proiect 

tehnic de execuție, rest de executat, pentru obiectivul de investiții „Reabilitare DJ401 A 

Palanca – Stoenești”. Este unul dintre proiectele pe care le finanțăm pe Programul Național 

de Dezvoltare  Locală 2, tot la fel, contract semnat în 2012, în primăvară. Nu știu istoricul, 

nu m-a interesat pentru că nu aș fi găsit un argument sustenabil, abia în acest moment vom 

reabilita acei 5 km care, dacă vom găsi o soluție și pentru continuare spre Găiseni-Cărpenișu 

până la limită cu județul Dâmbovița, ar fi o soluție extraordinară pentru o zonă altfel a 

județului foarte densă ca și populație și cu mare atractivitate în ultima perioadă din partea 

mediului de afaceri. 

- Comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.93 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.92 privind aprobarea documentației tehnico-economice la 

faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, pentru DJ 401B, Herăști-DN4, 4 km. 

Iarăși o intrare în județ care a fost reabilitată de mai multe ori în ultimii ani, începând cu 2012, 

dar și acum este destul de degradabil. Noi trebuie să rezolvăm problema asta a întreținerii 

covoarelor asfaltice, e nerezolvată de la revoluție. Am lungit durata de viață a drumurilor 

județene, poate de la anul să cumpărăm un utilaj pentru tratamente. Comisia buget? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.94 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.90, identic documentație tehnico- economică de aprobat  

„Reabilitare DJ601”. Iarăși este un proiect tot finanțat pe PNDL 2 cu același istoric, contract 

de finanțare semnat în 2012, mai bine mai târziu decât niciodată. Comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Vă rog. 

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

- Dle președinte, mulțumesc, ca și locuitor, pentru acest proiect de hotărâre, am studiat 

materialele, știu ce este și la fața locului și aș vrea să punctez anumite chestiuni care să fie 

prinse în această documentație, într-o anumită variantă, nu știu, departamentul de specialitate 

o să hotărască cum se poate prinde pentru că ar fi păcat să nu se rezolve aceste probleme pe 

acest tronson. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog. 

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

- În primul rând, la sensul giratoriu de la Bolintin, de la târg, porțiunea de la sens până la râul 

Sabar, un pic după râul Sabar, acolo este o porțiune unde limita, de la limita drumului până la 

limita de proprietate, e rămasă pur și simplu țărână. Adică acolo ar trebui amenajat cumva 

pentru că aspectul este foarte rău și funcționalitatea este de asemenea redusă. O să vă arăt și 

poze dacă veți avea nevoie, oamenilor de la compartiment, la fel. La sensul giratoriu din 

centru, acolo sunt două găuri care sunt de foarte mult timp care trebuiesc rezolvate și la fel 

două guri de vizitare care ar trebui aduse la nivel, același lucru încă o gură de vizitare în față 

la magazinul...O altă chestiune, rigola carosabilă montată tot în centrul Bolintinului de la 

sensul giratoriu până după magazinul Penny este distrusă și a fost montată necorespunzător și 

drumul se degradează cu cât acea rigolă va rămâne acolo în starea aceasta și ar mai fi fost, 

asta nu știu, că nu am mai trecut pe acolo. Știu că erau două gropi extrem de periculoase 

pentru cei care circulă pe acel drum, între DJ 601 și 400A intersecția DJ 401 cu 601. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- DJ 401A. 

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

- Da. Acum dvs. veți hotărî cum doriți să procedați ca aceste lucruri să se regăsească, eu vă 

spun că sunt utile și sunt din teren. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, am înțeles. Noi conform OG 43, administrarea drumurilor județene care presupune și 

reparații de natura celor relevate, o transferăm autorității locale, în speță orașului Bolintin 

Vale pentru reparații. Nouă ne obligă, ne repartizează OG 43 să facem doar investiții, dar 

avem o relație bună cu dl.Trăistaru, o să vedem dacă nu au fost reparate gropile respective, 

care e natura lor și cum le putem anihila să nu creeze probleme în trafic, dar ca și idee 

generală, noi putem să venim cu modificări prin note de renunțare sau note de comadă 

suplimentare între pozițiile kilometrice care au fost luate în considerare urmare a ridicării 

topo, prima etapă a derulării investiției. Nu putem să ne abatem niciun metru în afară, niciun 

metru după acest tronson pentru că Curtea de Conturi obligatoriu consideră toate aceste 

cheltuieli neeligibile și imputabile. Așadar, dacă aveți în intenție și vă fac o recomandare 

sinceră, să facem un proiect separat de la sensul giratoriu de la târg până dincolo de podul 

peste Sabar la tronsonul care a fost reabilitat spre Bolintin Deal, putem să vă punem în 

legătură cu colegii de la tehnic, când vin în zonă, faceți o trecere în revistă a tuturor 

problemelor de acolo, inițiem un proiect de hotărâre, un proiect  de investiții și rezolvăm 

problema inclusiv cu podul acela, care din ce știu eu și el are nevoie de reabilitare. Vă fac o 

propunere, dacă considerați. Pentru reparare, pentru astuparea gropilor s-a notat și în procesul 

verbal și repet, o să vorbim cu dl.Trăistaru să vedem dacă a remediat el, dacă n-a remediat el, 

de ce  și o să intervenim noi. Mulțumit? 

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

- Ok, e în regulă. Dacă veți avea nevoie la fel de cineva de la fața locului ca să meargă cu cei 

de la Direcția de drumuri să identifice aspectele acestea, o să merg eu sau cineva de la 

primărie. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Oricum are alt ochi cineva care trece în fiecare zi pe acolo decât unul care vine o dată pe 

săptămână. Dl.Cristi Țone e director interimar, cu delegație să spun așa la direcția tehnică, o 

să vă pun în legătură cu el, da? 

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

- OK. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Alte intervenții, vă rog. Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.95 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.97 din 02 mai 2022 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico–economice pentru obiectivul de investiţii„Valorificarea turistică durabilă a Centrului 

Pastoral-Cultural <<Conacul „Gavril Drugănescu”>> prin reabilitare, dezvoltare, 

modernizare şi dotare”. Este un proiect tot la fel cu un istoric mai vechi. Au fost făcute 

demersuri apreciabile în mandatele anterioare, acum se pregătește documentația pe care și 

proiectul în sine, se pregătește pentru finanțare, finanțate care va fi asigurată prin Programul 

Național Regional disponibil cel mai probabil anul viitor. Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport? 

Alina Meclea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult! Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.96 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.98 privind aprobarea documentației tehnico-economice la 

faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – 

economici pentru „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ 

Teleorman – sector 1, iarăși este un sector de drum pe care l-am dorit finanțat pe ”Anghel 

Saligny”. Din păcate acest tronson care începe la ieșirea din municipiul Giurgiu și ajunge până 

la limita intravilanului localității Putineiu este unul care ridică probleme suplimentare din 

punct de vedere al costurilor și, desi ar fi necesar în același timp cu celălalt tronson care este 

nemodernizat de la Putineiu până la limita județului Teleorman, nu cred că va intra în această 

etapă de dezvoltare, dar documentația trebuie aprobată, eventual scepticii de serviciu pot 

spune că am elaborat o documentație pe care, chiar dacă nu expiră ca mâncarea perisabilă, o 

vom pune în valoare abia în anii următori. Comisia de buget, vă rog! 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog discuții? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.97 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 10, similar aprobarea documentației tehnico-economice la faza Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico – economici și a devizului 

general pentru obiectivul de investiții „Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-

limită județ Teleorman”. Acesta este sectorul, unul dintre cele mai circulate, GPS-ul dă tuturor 

șoferilor de tir în special, acest traseu ca fiind utilizabil, începând de anul trecut și în anii 

anteriori s-au făcut niște lucrări de pietruire și noi am continuat, se poate circula s-a circulat 

inclusiv în sezonul rece, dar nu e un drum modernizat și probabil, mai ales străinii care trec pe 

acolo, ne aruncă niște vorbe dulci considerându-ne vinovați.Vom depune cu siguranță acest 

tronson de drum pentru finanțare pe ”Anghel Saligny”, intră în cele 140 de milioane alocate și 

mi-aș dori mult ca în acest mandat să fie meritul întregului consiliu județean să apucăm să 

facem recepția la terminarea lucrărilor. Comisia de buget-finanțe, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar 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.98 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În sfârșit, ultimul din această categorie, Proiect de hotărâre nr.110: ,,Modernizare DC 121 

Slobozia (DN5C) – tot la fază de documentație tehnico-economică, în fază de PT de această 

dată, este unul din drumurile din pachetul finanțat prin PNDL2,  singurul drum comunal am 

avut o solicitare de la Mănăstirea Sf.Ioan Rusul de acolo, încă din 2010. O să ne ierte prelații 

de acolo și locuitorii care îl folosesc. El este circulabil, dar mai are nevoie de un strat de 

uzură, conform proiectului. 

- Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

Abţineri? Mulțumesc. 

- Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.99 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Schimbăm registrul. Proiect de hotărâre nr.78 privind acordarea unor sprijine financiare. 

Avem un amendament. Îl supunem aprobării separat? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Un amendament pentru un caz special al dlui Moise Nelu. Comisia despre care v-am vorbit a 

acordat inițial o sumă inferioară și reanalizând solicitatea, se propune de fapt, în consiliu, 

suplimentarea la 10 mii lei. Supun aprobării doar amendamentul acesta pentru Moise Nelu, 

suplimentarea sumei alocate pentru un ajutor medical până la valoarea sumei de 10 mii de 

lei. 

- Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

- Deci revenim, Comisia de buget? 

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.: 

- Supun aprobării atunci proiectul, în integralitate. 

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

- Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.100 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.113 privind acordarea unui sprijin financiar, distinct. Sincer 

să fiu, nu rețin care este subiectul acestui proiect. A, pentru Crucea Roșie? Noi avem o 

colaborarea care după părerea mea a fost excelentă de fiecare dată, dar se dovedește extrem de 

utilă, de fructuoasă. Avem un proiect câștigat, despre care vom vorbi în perioada următoare, mai 

pregătim cel puțin un proiect împreună cu Crucea Roșie privind dotarea cu ambarcațiuni și 

punerea la punct a unui sistem de intervenții în sezonul estival în acele zone în care giurgiuvenii 

ies la scăldat. Un salvamar care n-a existat în zona aceasta, dacă vom avea posibilitatea îl vom 

realiza doar în colaborare cu Crucea Roșie, o instituție extrem de utilă, nu totdeauna apreciată, 

dar cu care repet, noi colaborăm foarte bine și suntem mai mult decât mulțumiți că avem 

rezultate foarte bune în această privință. Comisia de buget-finanțe? 

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? Vă rog! 

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

- Dle președinte, eu am văzut proiectul la comisie, în schimb cred că și la dvs.este aceeași 

problemă, nu știu ceilalți consilieri, la acest proiect se dubla, în materialele primite, proiectul 

anterior, adică nu se regăsea acest proiect cu nr.113 la materiale. Nu știu dacă... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-am reținut...vă rog să verificați... 

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

- Adică colegii vor vota, cei care nu l-au văzut la comisie, cum consideră.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am înțeles, ne cerem scuze, mergeți pe încredere. Dacă aveți nevoie de serviciile Crucii 

Roșii, vă facem o recomandare gratuită.  

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Da, dar era bine să primim și noi acest material... 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar dvs., care sunteți cel mai exigent consilier, e normal să aveți poziția asta și sunt total de 

acord, total de acord! 

Aurelia Brebenel-secretar general al județului: 

- Ați pus de două ori...? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Alte intervenții, vă rog? 

Aurelia Brebenel-secretar general al județului: 

- E două ori...? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

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

- Dacă este cel de la comisie.... 

Aurelia Brebenel-secretar general al județului: 

- Cel de la comisie...e o greșeală...s-a scanat... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, cel de la comisie....mulțumim pentru atenție... 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.101 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 14:Proiect de hotărâre nr.79 privind aprobarea Protocolului de colaborare încheiat 

între Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu pentru 

îndeplinirea în comun a unor misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul 

Județului Giurgiu. Probabil ați parcurs materialul.Vorbim de...și un plan național de 

colaborare, vorbim de niște domenii extrem de sensibile, plecând de la protejarea 

patrimoniului, mergând prin zone de mare risc privind delicvența juvenilă, protejarea copiilor 

în școli și ajungând până la probleme de circulație care la fel, sunt din păcate de cele mai 

multe ori generatoare de victime. Intervenții, vă rog? Vă rog! 

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

- Am reușit să parcurg draftul de protocol... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunt convins că nu va fost foarte greu!  

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

- Pe anumite secțiuni mi-a fost un pic greu să înțeleg ce vrea să zică. În primul rând, am 

observat că la scopul și obiectivele protocolului, unde sunt cumva programele de prevenire 

trecute în protocol, deși zice că-s trei aici, sunt de fapt două pentru că primele două se repetă, 

mi se pare... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu n-aș fi foarte pretențios cu protocolul ăsta. Mergeți la Bolintin cu mașina? 

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

- Și vă spun de ce...Înțeleg ce vreți să spuneți, doar că nu e o problemă. În afară de acest 

aspect, pe care eu consider că trebuie modificat în protocol. Protocolul până la urmă dacă a 

ajuns și la ATOP, că bănuiesc că a juns și la ATOP, ar trebui să vă aplecați pe el și să-l 

modificați acolo unde este cazul, că nu e adeziune cum am zis. E protocol de colaborare, iar 

o altă chestiune, cu care eu nu sunt de acord, adică nu mi se pare ok, ca acest protocol să se 

prelungească la fiecare 12 luni automat. Adică instituția consiliului județean prin acest 

protocol își asumă la fiecare 12 luni niște sarcini. Cred că nu ar fi greu să se facă o dată pe an 

o adresă, iar acest protocol să fie reînnoit în fiecare an. Mai ales că-i perfectibil, adică sunt 

anumite chestiuni în interiorul protocolului care probabil ar fi trebuit să fie mai atent 

analizate, adică nu o să mă refer, dacă eu aș fi fost conducătorul instituției, acea adresă 

semnată cu bară, nu de șeful instituției, eu aș fi considerat-o ca fiind o lipsă de diplomație. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu sunt mai îngăduitor în multe privințe. 
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Cosmin Daniel Lazăr– consilier județean C.J.G.: 

- Să nu se înțeleagă că am vreo problemă cu protocolul, numai că sunt anumite chestiuni care...  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Fiecare înțelege ce vrea, fiți convins. Noi suntem mai mult decât disponibili pentru genul 

acesta de probleme, pentru că sunt domenii într-adevăr sensibile, dar în același timp suntem 

la începutul unei colaborări de substanță, să spun așa, de anvergură, cu Inspectoratul General 

de Poliție și ca atare, luând în calcul că acest protocol pe care dlor ni l-au transmis, nu l-am 

elaborat în cadrul instituției, respectă o legislație aplicabilă la nivel național. În timp, 

lucrurile vor arăta mai bine și scriptic, dar eu aștept mult mai degrabă rezultate practice, în 

speță, îmbunătățirea tuturor situațiilor generate de problemele în aceste domenii de care 

spuneam că sunt generatoare de insomnii pentru mulți părinți, pentru mulți cetățeni de bună 

credință ai județului. Am notat ce spuneți, probabil că prin intermediul presei și cei de la 

Inspectoratul de Poliție și-au făcut mea culpa și mai departe…hai să venim și cu rezultate... 

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

- Păi nu, e...e vina noastră, că ei ne-au trimis un draft, noi trebuia să...  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu. Nu ne-au trimis un draft. Dacă era draft, nu-l semnau. Drafturile nu se semnează. 

Da? Procedurile spun altceva decât spuneți dvs., dar repet, sunteți tânăr, la primul mandat, o 

să le învățați pe toate.  

Aurelia Brebenel-secretar general al județului: 

- Nu e la primul... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu e la primul? Sunteți la al doilea mandat de consilier? 

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

- Da, da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mă scuzați. La mai multe! 

Aurelia Brebenel-secretar general al județului: 

- De-aia e și așa vigilent... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte bine... 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- În mandatul trecut, nu era vigilent, fiindcă ATOP-ul era altfel... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, dacă era.....condescendent....Vă rog, dl Grigore. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Mulțumesc tare mult pentru că mi-ați dat voie să vorbesc și eu un pic despre acest protocol. 

Și eu am încercat să-l studiez, eu recunosc că nu am o problemă cu protocolul, eu recunosc 

că am o problemă cu conținutul protocolului mai ales la ceea ce înseamnă suma acestui 

protocol, vorbim despre un miliard de lei care este împărțită în flyere și tricouri și camere 

video pentru mașinile... 51 de mașini din câte am reținut eu, care sunt și foarte scumpe mi se 

par adică 1000 de lei pentru o cameră auto care costă 250 de lei, haideți să fim serioși! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu vorbiți chiar în termenii ăștia. Dvs. totdeauna aveți o grilă personală....de apreciat... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Nu este nicio grilă personală, vă rog să mă credeți.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vorbeam și despre evenimente, așa...aveți o abordare... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Pe mine mă deranjează doar ideea că nu înțeleg care sunt livrabilele. Am învățat să folosim 

livrabile și nu văd care sunt livrabile. Dacă eu mă apuc și fac 3000 de flyere A3 

inscripționate pe spate cu nu știu ce, nu înțeleg care este funcționalitatea și care este 

destinația acestor flyere. Am mai văzut că achiziționăm 150 de tricouri, cu încă 150 de 
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tricouri, cu încă 150 de tricouri. Dacă o să vă mai uitați pe protocolul acela o să vedeți că 

achiziționăm 100 de șepci, 100 de.., nu știu. Mie mi se pare că noi, ca și consiliu județean, 

oferim posibilitatea ca poliția să-și facă promovare și publicitate pe banii noștri.Vă rog să mă 

lămuriți, că eu am o problemă cu această chestie.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Încheiați și o să vă... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Am să-l votez că da și eu circul cu mașina... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi normal că o să-l votați, ar fi și culmea.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- ...dar pare că nu este ok. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pare, pare. Vă rog! 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Deci dl.consilier, cele 51 de camere audio-video, sunt pentru 51 de UAT-uri. Sunt 51 de 

mașini, pentru fiecare localitate câte o mașină! Ei au cerut 61 de camere și noi, prin 

negocierea pe care am făcut-o, am ajuns la 51. Din cele 54 de UAT-uri, am tăiat orașele, 

Giurgiu, Bolintin și Mihăilești și au rămas pentru fiecare localitate 51. Din valoarea de 1 

miliard lei vechi pe care dvs. spuneți că există în acest protocol, jumătate sunt la camerele 

acestea. Deci nu e ceva anormal, consider eu. Deci pentru fiecare mașină, cu toate că într-o 

localitate, poate sunt două mașini de poliție, dar pentru fiecare mașină avem câte o cameră pe 

care consiliul județean, dvs., noi împreună, vom vota! Ce e rău în asta? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, nu e rău... 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Sincer.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- N-am spus că nu votez....Pe mine mă deranjează ideea pentru că este o instituție de stat, 

finanțată bugetar, la fel ca și noi, de la statul român și mi se pare că Ministerul de interne are 

suficiente fonduri încât să-și facă această dotare pentru mașinile de poliție. Mă deranjează 

mai degrabă acea idee că noi oferim fonduri pentru promovare și publicitate doar atât, 

scurt...alte rezultate ale acestui protocol.... 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Să știți că nu doar Consiliul Județean Giurgiu are protocol cu poliția, e la nivel național, de 

când s-a înființat ATOP-ul. Dacă urmăriți, că sunteți om de presă, dacă urmăriți de când s-a 

înființat ATOP-ul, acest protocol există și așa s-a procedat întotdeauna. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Nu știm nimic despre ATOP, că PSD-ul nu face parte din ATOP. 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Ba da, ați făcut în mandatul trecut, 6 consilieri..au făcut parte.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Știți de atunci... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Protocolul se semnează acum, nu în madatul trecut. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- S-a semnat și în mandatul trecut...haideți că divagăm și n-are rost. Încă o dată subliniez, 

categoriile de probleme pe care le tratează poliția cu această finanțare, sunt mult prea 

sensibile ca să le aruncăm în derizoriu. Dacă n-ați înțeles, nu are rost să vă mai explice 

nimeni, pentru că mai convingător decât ce scrie în materialul ăla, nu poate exprima cineva. 

Mai mult decât atât, campania asta presupune mai multe etape, poate nu au fost detaliate așa 

cum ați fi vrut dvs., aici putem să luăm în calcul și la fiecare eveniment  să vă facem o 

prezentare pentru că eu nu-mi închipui că se gândește cineva de la masa asta că din suma 
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asta, mare, mică, nu știu cum vreți s-o considerați, vor fi măcar procente care nu vor fi 

integral justificate în fața oricărui control al Camerei de conturi. Facem un demers care se 

derulează, așa cum a spus dl Gavrilă, la nivel național, care s-a derulat la fel în fiecare 

mandat, evident că sumele diferă pentru că vorbim de inflație și de creșteri naturale de 

costuri, sperăm că evenimentele care vor fi organizate vor fi necesare și își vor demonstra 

utilitatea pentru că este mare nevoie în județul Giurgiu, în toate domeniile sensibile pe care 

le-am enumerat și sper că nu am sărit ceva. Altfel, mai mult de atât, chiar nu cred că ar trebui 

spus, pentru că fiecare are posibilitatea să analizeze și să ia o hotărâre, utilizând conștiința 

disponibilă. 

- Dacă sunt alte intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.102. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.82 din 20 aprilie 2022 privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de 

învățământ. Deși avem un singur regulament, am considerat noi că e mai eficient așa, avem 

două evenimente distincte: vom premia, ca și anul trecut, întâi elevii... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Profesorii... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mă scuzați, întâi profesorii, înainte de finalizarea anului școlar, pentru că vrem să încadrăm 

aceste două evenimente până începe vacanța și după aceea și elevii care au performanțe în 

toate domeniile de activitate, și curiculare și extracuriculare, simplificăm procedura, anunțăm 

că s-a încheiat perioada de depunere...dna vice... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Nu, am prelungit perioada de depunere până pe 17... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Apăsați pe buton... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Până pe 17 pentru că olimpiadele încă nu s-au încheiat... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trebuia să apăsați pe buton, să audă la presă...deci termenul limită este... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- 17 iunie se depun dosarele pentru profesori și vom anunța la începutul lui iunie depunerea 

pentru cadrele..pentru elevi. Bineînțeles, că elevii care au dorit să își depună în această 

perioadă dosarele, nu i-am refuzat. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, evident. Deci suntem extrem de flexibili, mi-aduc aminte că anul trecut, dl. Ion 

Chelu, președintele Clubului Aqvila, arte marțiale, m-a sunat după ce terminasem și 

evenimentul în sine, nemulțumit că nu a știut. De-asta rog presa să ne ajute să promovăm 

acest eveniment, este o...reprezintă dacă vreți, o modalitate de recunoaștere a meritelor pe 

care le au și elevii și cadrele didactice și chiar n-aș vrea să existe cineva care, așa cum s-a 

întâmplat anul trecut, să rateze, cu meritele de cuviință, să rateze evenimentul. Mulțumesc 

mult! 

- Comisia pentru educație? 

Alina Meclea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt comentarii, propuneri de îmbunătățire? Mai pe rând…vă rog. Haideți, că sunteți 

mai tânăr. 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Da..și eu sesizez și data trecută a fost o problemă cu transmiterea către cetățeni, adică 

cetățenii au aflat de la mine sau de la altcineva...e o problemă, în sensul că poate ar trebui 

stipulată obligația cuiva, a inspectoratului școlar să transmită la fiecare școală, eu mă gândesc 

că poate nu transmit că consiliul județean desfășoară astfel de activități... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunteți neinspirat astăzi: prima dată v-ați legat de poliție, acum vă legați de presă... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Dar nu m-am legat nici de poliție, nici de presă... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi am rugat presa să promoveze și mai mult decât poate face presa... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Nu-i suficient...putem s-o facem și pe structura organizatorică... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Domnule, vorbim de oameni, în speță cadre didactice cu nivel de instrucție și posibilitate de 

informare superior mediei județului, da? Nu-mi spuneți acuma că trebuie să mă duc la fiecare 

să-i pun bilețel în față în data de ...va fi... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Era suficientă o adresă, domnule președinte... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O adresă la inspectorat sau la fiecare școală... 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- S-a făcut... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- S-a făcut....nu s-a făcut? 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- De la inspectorat, la fiecare școală. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine, probabil că s-a făcut, mai mult ca sigur.. 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- S-a făcut, s-a făcut... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mai departe, nu știu dacă de la director la fiecare profesor și învățător, asta nu știu, sincer, n-

am urmărit, iese din... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Da, asta e greu de... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar eu vă rog să fiți mai precaut, că nu știe.... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți, domnule președinte... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ziua e lungă... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Eu am avut întâlniri cu directorii din zona de nord și am transmis verbal la întâlnirile pe care 

le-am avut...există un grup de whatsapp al inspectoratului școlar județean și am rugat-o pe 

doamna general să promoveze și acolo această acțiune, am vrea să repetăm că acest proiect 

este al consiliului județean, la inițiativa domnului președinte... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc, e reluat din 2011 încă... 
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Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- ..și ține doar de consiliul județean. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, noi suntem colegi de echipă, dacă n-ați remarcat... 

- Comisia pentru educație, vă rog... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Aș vrea... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, vă rog, mă scuzați... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- La acest proiect, eu nu-mi voi exercita dreptul de vot... 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Felicitări! 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Vă abțineți? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Nu, nu voi vota... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, are un conflict...foarte bine... 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Aaa, am înțeles acum, felicitări, bravo, felicitări! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, chiar merită apreciate asemenea gesturi. Cum spuneam, comisia pentru educație, vă rog. 

Alina Meclea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 28 voturi „pentru”, (dl. Grigore Mihăiță Napoleon nu 

participă la vot) devenind hotărârea nr.103 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 16, terminăm pagina 2: Proiect de hotărâre nr.85 din 27 aprilie 2022 privind 

alipirea imobilelor înscrise în cărțile funciare nr.42060 și 42067, situate în municipiul 

Giurgiu, aflate în domeniul public al județului Giurgiu. Este vorba de două terenuri în incinta 

campusului... complexului de sănătate, două terenuri pe care vom construi un nou sediu 

pentru Ambulanța Giurgiu. Am primit terenul de la colegii de la consiliul municipal sub 

forma unor mai multe cărți funciare grupate în aceeași zonă și am tot făcut și noi diferite 

exerciții, ca să găsim cele mai bune soluții din punct de vedere și juridic și al spațiului alocat. 

Dacă sunt discuții aici? La ședința de la sfârșitul lunii, probabil vom aproba documentația la 

nivel de studiu de fezabilitate pentru acest complex de sănătate, o investiție undeva în jur de 

40 milioane de euro, care va cuprinde două corpuri noi pentru spitalul județean, acest sediu 

pentru ambulanță, absolut indispensabil bunei funcționări al unui serviciu vital și un centru 

pentru îngrijiri paleative, cu 20 de paturi, iarăși o instituție care nu are la momentul acesta, 

poate îmi confirmați dl. doctor, nu are un serviciu în sistem public. Există doar un centru 

privat, care-și face treaba cu prisosință, dar la spitalele publice nu există sistemul acesta și 

îngrijire paleativă. Dacă sunt intervenții?  

- Comisia pentru investiții, vă rog? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Supunem aprobării proiectul, vă rog. 

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

- Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.104. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Tot pe același considerent și același set de argumente, Proiect de hotărâre nr.86 din 27 

aprilie 2022 privind alipirea imobilelor înscrise în cărțile funciare nr.42065 și 42070. 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Discuții, vă rog? Supunem aprobării proiectul. 

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

- Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.105. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intrăm într-un alt capitol, văd mai disputat, Proiect de hotărâre nr.89 din 27 aprilie 2022 

privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi 

funcţionare ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale 

Giurgiu 

- Trebuie să-mi cer scuze doamnei Pețanca, i-am promis la începutul anului că-i mai dau 

posibilitatea să mai adauge în organigramă două posturi pentru doi dansatori, pentru orice 

eveniment cultural sau participarea la concursuri, e nevoie de 6 perechi, din păcate județul 

Giurgiu nu are un asemenea ansamblu și pierdem și niște tradiții de o valoare inestimabilă, 

pierdem și posibilitatea de a ne mândri cu niște tineri care sunt în stare să aibă asemenea 

activități. Avem cred 245 de posturi aprobate, noi, consiliul județean și toate instituțiile din 

subordine, proporțional cu numărul de locuitori, chiar nu găsesc soluții și în condițiile astea, 

doamna Pețanca, ca să se descurce acolo, mai face fel de fel de artificii, mai diminuează, mai 

completează atribuții... 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Desființează două posturi... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- ...astfel încât să-și găsească, cu numărul de posturi alocate, cele mai bune soluții funcționale. 

Comisia pentru educație? 

Alina Meclea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da. Am văzut, 3 voturi „pentru și 2 „abțineri”. Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- La fel, cu o abținere. Dacă sunt nelămuriri sau dacă doriți să dezvoltăm ceva din conceptul 

acestui proiect?  

- Supun aprobării proiectul atunci. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Mulțumesc. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.106 

 

- Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.94 din 29 aprilie 2022 privind modificarea 

organigramei şi a statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean 

Giurgiu 

- Logica e aceeași. Și noi ne chinuim să găsim cele mai bune formule de lucru, aș...recunosc că 

aș face câteva diminuări la consiliul județean în favoarea, de exemplu, a direcției județene de 

transport, unde nu avem mecanici să lucrăm pe niște utilaje de zeci, sute de mii de euro pe 

care le-am achiziționat și de-asta apar și probleme cu gropi neastupate foarte repede și alte 

lucrări importante, urgente, dar pentru că n-avem personal, facem niște grafice de lucrări care 

întotdeauna creează întârzieri și nemulțumiri și disconforturi. 

- Dacă...comisia juridică, vă rog? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt discuții? Vă rog. 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- La acest proiect, am observat că există o neconcordanță între ce prevede referatul primit de la 

patrimoniu, în sensul în care acolo se cere înființarea unui post și desființarea altuia... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bravo! 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- ...cu referatul final, al întregului proiect, în care se desființează mai multe posturi din aparatul 

propriu al consiliului și se creează întradevăr posturi către direcția județeană, deși opinia... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Direcția județeană de transport... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Da! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Probabil e o greșeală a celor care au redactat materialul, din păcate aș fi vrut eu să fie vorba 

de mai multe. E așa? Trebuie făcută vreo corecție în ședință, sau...? 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Eu am identificat o altă eroare materială o consider, la poziția 80 din statul de funcții, la un 

alt compartiment, Monitorizare contracte, e trecut referent în loc de consilier. Nu are obiectul 

cu... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar ce spune dl. consilier? 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Dar acum, ce zice dl.consilier, practic s-au desființat... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Este un referat, 4233, unde se spune că, adică cerându-li-se opinia inițial celor de la 

patrimoniu, spun că sunt dispuși să renunțe la un post și să se creeze altul. Dar la final, se 

renunță la mai multe, pentru a se crea altele nu în cadrul structurii consiliului, la entitatea 

despre care știm. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, da... 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Oricum, noi vom vota împotrivă la acest proiect.... 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Am înțeles... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi atunci de ce mai pierdem timpul... 
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Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Păi nu, ca să știți de ce votăm împotrivă... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi știm...bine, am înțeles! Supun aprobării proiectul: Cine este pentru? Mulțumesc. 

Împotrivă? Am înțeles. Vă rog să verificați totuși până trimitem la legalitate, să avem și o 

justificare. 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Da, verificăm, o să verificăm... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine, mulțumesc! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 11 „împotrivă”, devenind hotărârea 

nr.107 

- Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.115 din 10 mai 2022 pentru prorogarea termenului 

prevăzut la art.13 alin.(1) din Hotărârea nr.43 din 7 martie 2022 a Consiliului Județean 

Giurgiu privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 

Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii 

- Da, comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Suntem în luna mai, în luna aprilie trebuia să se renegocieze stadardele de cost și ar fi fost o 

sursă suplimentară de venit pentru consiliul județean, în speță pentru direcția generală de 

asistență socială, unde grație unui management păcătos, de la 20 de miliarde fond de salarii, 

acum câțiva ani, am ajuns la 55 acum, dacă îmi spune în continuare cineva o soluție 

miraculoasă prin care să păstrăm toți angajații de acolo, sunt dispuns să o ascult, s-o și aplic, 

deocamdată cerem aprobarea consiliului pentru a prelungi astfel termenul la care vrem să 

facem reorganizarea, pentru că în același timp, am spus și conducerii instituției DGASPC și 

colegilor, vreau să stabilim foarte exact care sunt criteriile după care facem această testare. 

Insist să se țină cont de vechimea în instituție, de experiența profesională, de activitatea 

respectivului angajat, în sensul unor nereguli în program și în asigurarea serviciilor pe care le 

are în fișa postului, de situația familială dacă este una sensibilă și numai în aceste condiții voi 

aviza un set de proceduri care să reducă numărul angajaților din organigramă cu aproape 90 

dacă nu greșesc, situație prin care reducem, diminuăm o pierdere a DGASPC și tot sper că 

vor apărea rectificări în perioada următoare, cu ajutorul cărora să mai completăm fondul de 

salarii pe ultimele trei luni ale anului, pentru care la această oră nu avem nicio sursă de 

finanțare. Așa cum s-a întâmplat și anul trecut și acum doi ani și așa mai departe. Au fost 

critici nejustificate, că n-am avut posibilitatea să acoperim integral fondul de salarii la 

DGASPC, n-a fost asigurat niciodată în ultimii 6 ani. Exact din motivul ăsta: angajăm cu 

inconștiență uneori și după aceea ne transformăm în critici virulenți ai celor care vor să 

readucă lucrurile într-o situație normală.  

- Dacă sunt discuții, vă rog? Vă rog! 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Dle președinte, noi o să ne abținem la acest proiect, pentru că ne-am abținut și la proiectul 

inițial, nu putem să validăm în vreun fel printr-o prorogare, să contrazicem puțin situația... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Știu, da...corect, deci nu...e foarte corectă și explicația și mi-aduc aminte și de situația 

inițială, nici aia nu este comentabilă, mai mult decât la nivel de argumente pro și contra. Alte 

intervenții, vă rog? 

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

mulțumesc! Ați numărat, da? 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Da, da, sunt 11 abțineri...10....lucrează acolo și are...deci 10, fără domnul...10 abțineri și se 

abține Răgălie. 
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Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Păi nu se abține, doamnă, nu participă! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu votează! 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Nu participă, scuzați-mă, nu participă la vot. Dumneavoastră ați votat, dl...ați ridicat la 

„pentru”... 

Madina Bălăceanu-șef serviciu C.J.G.: 

- Ai votat....ai ridicat la „pentru”! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar nu e rău, nu e rău... 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 10 „abțineri”, (dl. Răgălie Cristian 

Mihai nu participă la vot) devenind hotărârea nr.108 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să trecem mai departe! Mai avem trei puncte! 

- Punctul 21: Proiect de hotărâre nr.95 din 02 mai 2022 pentru modificarea art.1 din 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.136 din 3 decembrie 2020 privind validarea 

componenţei nominale a Autorităţii Teritoriale de Ordine Publică a judeţului Giurgiu şi de 

stabilire a indemnizaţiei de şedinţă pentru membrii acesteia 

- Comisia juridică? 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supunem aprobării proiectul, vă rog! Cine este pentru?  

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Am și eu o întrebare: ce înseamnă „și stabilirea indemnizației”, vă rog? 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Așa s-a numit proiectul inițial și trebuie să-i preluăm toată denumirea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunt niște cutume administrative, pe care nici eu nu le înțeleg în totalitate... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Deci nu se modifică...eu asta vreau să înțeleg... 

Aurelia Brebenel – secretar general al județului: 

- Nu, nu, nu... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu, am diminuat... 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Dl. consilier, indemnizația nu se modifică, dacă se modifica....ascultați-mă! Avem cea mai 

mică indemnizație, Consiliul Județean Giurgiu dintre toate consiliile județene din România! 

Așa că nu e niciun fel de problemă! Dvs. vă interesează indemnizația, asta vă interesează... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Donați-o! După ce donați indemnizația de ATOP, voi fi foarte fericit cu acest ATOP! 

Mulțumesc! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, eu sunt vinovat, au avut 15% tot mandatul trecut și le-am diminuat la 10, pentru că n-

avem bani! Ce spuneți? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Eu nu eram mandatul trecut aici... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu...dar nu era o nuanță, o malițiozitate, așa am considerat că trebuie să facem, și nouă ne-au 

tăiat sporul de proiecte și eu am făcut pentru mai mulți... și sporuri de proiecte la mulți 



24 

  

angajați, trebuie să contribuim cu toții, nu doar să ne lamentăm că n-avem bani, dar când 

vorbim de noi, avem  altă abordare. Ați vrut să mai spuneți ceva? 

Cosmin Daniel Lazăr-consilier județean: 

- Da, dar dacă tot făceați această modificare, trebuia să o faceți până la capăt și la celelalte 

aspecte... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De ce n-ați propus mandatul trecut...perseverați în greșeală...bine....bine... 

- Punctul 22: Proiect de hotărâre nr.83 din 26 aprilie 2022 privind preluarea în domeniul 

public al județului Giurgiu a unor bunuri imobile situate în sat Remuș, Bulevardul București, 

kilometrul 5-6, județul Giurgiu 

- Este vorba despre sediul secundar, de lucru, dacă vreți, al Direcției județene de asistență 

socială... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Dar n-am votat 21.. 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Nu s-a votat... 

Dan Cristescu – consilier județean C.J.G.: 

- N-am votat 21. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aaa, mă scuzați, scuze, păi dacă m-ați...deci proiect de hotărâre nr.95. Rămâne așa, cu 

indemnizația, îmi pare rău, dl. Gavrilă, nu o mai majorăm, nici nu mai diminuăm, dar nici nu 

luăm în considerare ce spune tânărul nostru coleg... 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- De la 1 ianuarie încolo... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul: Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.109 

 

- Revenim la 22: sediul de lucru al direcției jedețene de asistență socială...de transport, la care 

chiar și-au dat concursul oameni, cumva de bine, din multe zone și din multe partide, după 

îndelungi eforturi, am reușit să obținem inclusiv hotărâri de Guvern și toate cele, urmează 

acum ca noi și sigur vor fi de parcurs etape și în mandatul următor, să gândim acolo un sediu 

care să permită să și transferăm birourile care sunt acum în blocul de la gară și să gândim și o 

bază modernă, pentru că este foarte utilă această direcție pentru bunul mers al lucrurilor în 

privința infrastructurii județului. Comisia de buget, vă rog? 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru mediu? 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Discuții, vă rog? Supunem aprobării proiectul: Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.110 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și ultimul proiect din listă, Proiect de hotărâre nr.84 din 26 aprilie 2022 privind darea în 

administrarea Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control 
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Trafic Giurgiu exact a acestor bunuri despre care vă vorbeam și care conform legii, trebuie să 

parcurgă aceste proceduri. Comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea – vicepreședinte C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru investiții? 

Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de mediu? 

Dumitru Gavrilă– consilier județean C.J.G.: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Discuții, vă rog? Supunem aprobării proiectul: Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

Abțineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.111 

 

- La punctul 24, aveți o serie de rapoarte și informări, persoanele interesate sunt convins că le-

au parcurs, nu fac mare caz în ce privește raportul președintelui, pentru că este o etapă 

absolut intermediară, o să avem de spus despre ce am realizat în acest mandat, poate mai 

aproape de final, până atunci, nu e deloc rău să existe inclusiv tonuri critice, pentru că pe 

mine unul, vă spun sincer, că mă ajută. Dar sunt și rapoarte ale unor colegi, care tot la fel, de 

la înălțimea unor funcții de conducere, cred că au nevoie și de aprecieri și de încurajări dar și 

de reproșuri, dacă ele sunt justificate. Totul este perfectibil, așa ar trebui să gândim, inclusiv 

în administrație. 

- Vă rog, dacă sunt intervenții din partea dvs., este o rubrică asupra căreia nu urmează să 

supunem aprobării nimic, dar insist, dacă e ceva de criticat, eu sunt primul care vreau să aud, 

indiferent că vorbim despre documentul care mă vizează sau despre celelalte din listă. Vă 

rog! 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Mulțumesc din nou. Eu am insistat de două ședințe în urmă, ca la aceste ședințe de consiliu 

județean, să ia parte și directorii instituțiilor din subordine, măcar bugetare ale consiliului 

județean, cu totul întâmplător mai avem și noi nevoie de câte o lămurire. Înțeleg că doamna 

Pețanca nu a venit astăzi, nici dl. director de la muzeu, este...aaa, scuze, scuze, nu te-am 

văzut! Pe acești oameni, cred că sunt oameni care încă nu-i cunosc, mi-aș fi dorit să-i 

cunoască și restul consilierilor județeni, iar în afară de chestia asta, eu am o problemă cu 

teatrul, v-am rugat acum două ședințe, să încercăm să stabilim niște neclarități care circulă 

pe-acolo, una este referitoare la acea sumă, infimă în opinia dvs., imensă în opinia mea, de 

două miliarde de lei, care au costat o singură piesă de teatru. Sper că ați luat măcar inițiativa 

de a trimite un corp de control acolo, aș vrea și noi să știm ce se întâmplă totuși acolo.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trebuia să înființez un corp de control, că el nu există până la momentul ăsta... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Mă rog, cineva de specialitate poate să se ducă până acolo să verifice, am citit raportul de la 

teatru, dar este pe anul trecut și nu mă avantajează cu mare lucru, este ok, este în regulă pe 

anul trecut... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aveți un dram de răbdare, o să vină și cel pe anul ăsta, dar la sfârșit... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Ăsta pe anul ăsta să sperăm că o să fie altfel. Ceea ce am văzut eu acolo, la raportul de la 

teatru, este că sumele obținute din încasări sunt foarte mici. Mie mi s-ar părea interesant, să 

vedem dacă cumva... 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați comparat cu vreo altă etapă sau vi se par mici...stricto senso? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Vă rog să mă credeți, am comparat și cu alte etape, întâmplător tatăl meu a lucrat acolo, a 

fost inginer electro-acustician, știu despre ce vorbesc, cunosc teatrul ălă pentru că chiar și 

când eram mic, mă jucam pe-acolo, prin cotloanele teatrului, știu despre ce este vorba, mi-ar 

plăcea să văd pe noua atitudine a pieselor de teatru din teatrul giurgiuvean, care ar fi 

încasările dacă s-ar pune problema unei autofinanțări măcar pe..nu știu, 6 luni de zile, aș fi 

curios să văd dacă cineva reușește să-și ia salariile de-acolo. În altă ordine de idei, mi se pare 

că conținutul, deși nu sunt cel mai în stare, probabil, să analizez conținutul pieselor de teatru, 

mi se pare că ne ducem deja într-o zonă de vulgar și libidinoșenie, așa mi se pare mie, e doar 

punctul meu de vedere personal, în momentul în care este o instituție de cultură în care banii 

sunt dați din bugetul consiliului județean, mă aștept ca acolo să văd un pic mai multă 

decență. Și o să-mi permit chiar să vă întreb, dacă v-au plăcut ultimele două piese, inclusiv 

premiera de alaltăieri seară sau aseară..., alaltăieri a fost avanpremiera...premiera de aseară, 

la care știu sigur că ați fost, noi n-am fost pentru că nu ne-a invitat nimeni. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, asta se poate remedia. Nu mi-a plăcut, dovadă că am plecat din spectacol înainte de 

finalizare... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Vă mulțumesc! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- ...cu a doua parte a argumentației dvs. sunt și eu de acord și am rugat-o pe domnișoara 

director, să aibă în vedere și alte proiecte și și eu spun, ca și consumator, nu sunt vreun critic 

de teatru, e o părere personală...cu prima parte, nu sunt de acord, pentru că mi se pare că are 

un grad de subiectivism peste...cum avem toți, peste ceea ce cred eu că poate fi luat în 

considerare, pandemia asta a schimbat foarte multe, inclusiv apetența pentru teatru, dacă 

vreți, nu e ușor să aduci oamenii în sălile de spectacole, nu se pune problema să existe vreo 

șansă să se autofinațeze, nici măcar pe un trimestru, dar mite pe juma de an, dar nu a existat 

niciodată șansa asta, e o instituție pe care suntem obligați să o finanțăm și este în folosul 

giurgiuvenilor. Rămâne o sarcină, inclusiv pentru noi, consilierii județeni, cu atât mai mult 

pentru conducere, să găsim cele mai bune soluții să umplem acea sală cu oameni cărora să le 

placă spectacolele și care să vină nu o dată, de două ori, întâmplător, ci să vină permanent. 

Nu e greu, da..nu-i foarte greu de realizat, au fost asemenea vremuri bune, dar încă sunt de 

acord, că trebuie găsită cea mai bună rețetă a succesului. Dacă dintre colegii 

prezenți...domnișoara director, vreți să spuneți ceva? Aveți un microfon? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Nu știu dacă am... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă dăm! 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Da, bună ziua! Mi-aș dori, dacă-mi permiteți...bună ziua, eu sunt Oana-Maria Dragne, sunt 

managerul teatrului, uitați, că acum avem și ocazia să ne cunoaștem în mod direct, mi-ar 

plăcea să mă apropii, dacă-mi permiteți, vă rog, simt că stau...sponsorizare la apă plată, dacă 

mai dorește cineva... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați văzut ce înseamnă să fii tânăr să ai imaginație.....vă rog... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Mulțumesc frumos! Mă bucur tare mult...mă bucur tare mult că primesc și critici, așa cum 

știți cu toții, eu sunt la început de drum, dar asta nu mă împiedică să fiu curajoasă și să 

îndrăznesc să fac lucruri, am crezut și cred în continuare că e important ca prin  cultură, să 

ridicăm ștacheta cât mai sus, unele reacții ne spun că am reușit să facem asta și încurajările 

nu întârzie să apară, dar în același timp, sunt conștientă că este foarte important să primim tot 
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felul de păreri, din toate direcțiile, inclusiv de la consiliul județean și îi mulțumesc domnului 

președinte că a fost atât de onest cu mine și mi-a spus ce părere are despre spectacol și chiar 

și dvs. pentru critici, așa că dacă vreți să ne sfătuiți, eu sunt aici și puteți să-mi spuneți onest 

și direct, ce credeți că aș putea să fac în plus sau ce aș putea să schimb. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Cultură, cultură, nu profan... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Desigur! Ce înțelegeți dvs. prin cultură? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu...haideți să nu exagerăm acuma, v-am dat dreptate, nu vă urcați 

pe...cultură...vorbind, dacă chemăm niște critici, vor spune, indubitabil, că în teatru, până la 

momentul ăsta, inclusiv aseară, a fost un act de cultură. De nuanțe, sunt de acord că se poate 

vorbi mai mult și mai mult de-atât, v-am dat și dreptate. Dar nu spuneți acum că se poate 

eticheta altfel, că...chiar că... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Cred că un repertoriu adecvat unei instituții de cultură în subordinea consiliului județean... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Apăsați butonul...microfonul... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Cred că un repertoriu adecvat, poate să existe fără să fie nevoie să apelăm la astfel de 

subterfugii. Eu recunosc că sunt foarte dezamăgit, nu sunteți un teatru de revistă, nu sunteți 

un teatru de comedie, nu sunteți un teatru cu angajați ficși. Sunteți un teatru de proiect.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Asta trebuie remediat. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Dacă cumva...da, și sunt de acord cu modificarea acestui teatru din proiect în teatru de 

stagiune. Cred că există posibilități suficient de multe încât repertoriul să fie adaptat către tot 

publicul fără să ne ducem neapărat într-o zonă foarte desuetă. E doar o părere, eu nu sunt 

specialist în teatru, nu sunt critic literar, încerc doar să spun că nu mi-a plăcut ce-am văzut. Și 

mi-aș fi dorit să-mi iau și puștiul să-l duc la teatru și sunt convins că nici lui nu i-ar fi plăcut, 

să-mi iau un copil de 15 ani, să vadă... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Da... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Am înțeles părerea dvs. și o apreciez. Referitor la faptul că nu suntem un teatru de revistă și 

nu suntem un teatru de comedie, pot să spun că spectacolul de aseară este bazat pe un text 

contemporan și este pentru prima dată când la Giurgiu se pune un text contemporan. Am avut 

în repertoriu mai multe tipuri de spectacole și încercăm cumva să acoperim gusturile tuturor, 

în schimb un text contemporan, curajos de altfel, se pare că, poate că nu îndeplinește încă 

toate check-in-urile pe care trebuie să le aibă un spectacol ca să fie pe placul tuturor, am 

încercat să remediem această chestiune, dar este pentru prima dată când se pune un text 

contemporan, în niciun caz nu intră în sfera spectacolelor de revistă sau de comedie. 

Bineînțeles că vor trebui adăugate la acest repertoriu din ce în ce mai multe tipuri de 

spectacole, ca să putem să ajungem la sufletele și la mințile tuturor. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Da, aveți de lucru, evident și vă așteptăm cu noua organigramă, cu privire la...teatru de 

repertoriu.... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Vă mulțumesc...vă mulțumesc...aș vrea doar să mai adaug, dacă-mi permiteți, că publicul 

giurgiuvean este decident. Nu ar trebui subestimat, altfel cum ne explicăm că la spectacolele 

cu actori mari, în două zile biletele nu mai sunt, deși ele costă 130 de lei biletul. Noi avem un 

bilet 25. Asta doar la premieră, în rest, sunt reduceri. Deci publicul giurgiuvean știe ce vrea și 

caută mai multul, caută perfecțiunea, caută profesionalismul. Bineînțeles că noi... 
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Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Da, caută profesionalismul unor actori mari și sunt de acord cu ceea ce spuneți... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Este adevărat și vom face asta, dar trebuie să ne încadrăm într-un buget, iar dvs. ați ridicat 

problema inculturii. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Să revenim la buget, vreau să ne lămurim, dacă este posibil, eu am primit o listă de cheltuieli 

referitoare la piesa aceea...cum se numea... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- „Teorema maimuțelor infinite”. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- „Teorema maimuțelor infinite” și am înțeles că acea piesă a costat două miliarde de lei.  

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Da! 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Puteți să ne... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  
- În condițiile în care, spuneți până la capăt, nu avem actori angajați! Adică plătim... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- În condițiile în care, absolut că nu avem actori angajați! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Chestiune care trebuie remediată! 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Este un spectacol imens, este un spectacol cu o distribuție foarte mare, sunt 15 actori pe 

scenă, ați văzut spectacolul? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Da... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Deci ați văzut că sunt 15 actori în distribuție... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Da, am văzut și filmul, am văzut și... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Bun...producția muzicală este originală, textul este scris în mod special pentru Antonella 

Coregi, regizoarea, nu mai este nicăieri și nu va mai fi pus nicăieri... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- A cui este producția muzicală? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- A mea și a colegului meu, Șerban Chivu! Noi suntem muzicieni! 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Și v-ați luat drepturi de autor? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Ce anume? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- V-ați luat drepturi de autor pe această muzică? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Nu, în niciun caz, de ce aș face asta? Este acordul meu personal de a-mi folosi propria 

muzică și propria creație! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Ar fi un conflict de interese, se gândește domnul consilier că vă prinde.... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Îmi pare rău, dar chiar nu am încasat niciun bănuț pentru asta... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Ați spus că are o producție muzicală, bănuiesc că ceea ce faceți ca și producție, costă! 
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Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Da, tocmai de-asta este de apreciat faptul că noi am folosit toate instrumentele personale și 

timpul nostru și inspirația noastră, eu ca manager, vă dați seama că mi-a fost destul de greu 

să stau să alerg de la studio la birou, să compun muzică pentru spectacol. Totuși s-a rezolvat 

ok această chestiune și nici n-am încasat bănuți pentru asta și o vom mai face și în viitor, 

pentru că ne dorim să apropiem oamenii de teatru și ne dorim să creăm cât mai mult. Acesta 

este scopul nostru! 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Deci...deci cât a costat piesa finală? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Imediat vă spun...am aici.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Haideți să închidem, că mă grăbesc...închide te rog microfonul până... 

- Vă spun eu că a costat mai puțin decât multe piese din anii anteriori... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- E irelevant, domnul... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Ba este relevant, este relevant... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Nu...Este irelevant, domnule președinte, pentru că ne plângem că n-avem bani la DGASPC... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Da.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Anul trecut am cerșit efectiv bani de la primării ca să ne dea pentru a ajuta spitalul.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Da.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- ...iar noi ne permitem să cheltuim două miliarde de lei, un miliard pe protocolul cu poliția, 

încă un miliard pe protocolul cu jandarmeria, de care v-am anunțat că dl. Rușanu nu va fi să-l 

semneze și iată că... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Și îi dădeam domnului Rușanu banii ăia sau ce? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Nu, nu, eu nu mă refer la sta, dar în momentul în care vorbim despre eficientizare, 

economisire și tot felul de chestii de genul ăsta care sună foarte mișto la modul declarativ, 

dar cheltuim două miliarde de lei pe o piesă de teatru, la care au fost undeva în jur de nu 

știu...câți spectatori? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Nu pot să vă spun un număr fix al spectatorilor. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Câți plătitori? Câți plătitori? Câți bani ați încasat din bilete? 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Până la 30 aprilie, am încasat 48.074 de lei, în contextul în care, până la 1 martie, am fost în 

pandemie, aș vrea să ținem cont de această chestiune, iar octombrie și noiembrie au fost cu 

30% capacitatea sălii... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Bine..haideți.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Mă refeream câți spectatori la spectacolul cu pricina...  

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Da, dar vedeți, în acest buget, care s-a aprobat, noi am avut deja a șasea premieră! Înțelegeți 

câtă muncă și câți bănuți s-au dat pentru șase premiere? 
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Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Și fiecare premieră a costat două miliarde, că chiar devin îngrijorat... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Nu am avut acest...nu avem acest buget, oricum.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Așa mă gândeam și eu.... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Da... și totuși încercăm să ne descurcăm așa cum putem! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Și cultura trebuie susținută, da? Dacă vreți să vă ascult, eu cel puțin, și să mă puneți pe 

gânduri, întotdeauna să veniți cu elemente comparabile, altfel să spuneți în fața presei că se 

cheltuiesc bani pe așa ceva și nu pe altceva, ce într-o ordine considerată de dvs. prioritară ar 

fi mai important, este cumva sub nivelul unui consiliu județean. Hai să ținem cont că nu 

întâmplător aceste instituții sunt alocate consiliului județean.... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Domnul...acești bani nu s-au dus pe actori... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Dar pe ce s-au dus? 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- S-au dus pe lumini, s-au dus pe regie... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Domnul...un spectacol, poate nu știți, nu înseamnă doar dansuri din buric, da? Înseamnă mult 

mai mult... 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Credeți că nu înseamnă doar atât? Păi eu asta am văzut pe scenă la spectacolul ăsta.... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Nu...nu vorbim la spectacolul de ieri, că v-am spus, aici v-am dat dreptate, v-am spus că am 

plecat la jumătate, dar nu-mi spuneți nici dvs. acum că trebuie făcută economie doar și 

trebuie să ne rezumăm doar la plata unor actori pe care trebuia să-i găsim angajați acolo, sunt 

foarte multe elemente care costă și care compun un spectacol de succes! Cine nu știe din sala 

asta? Și dvs. știți, dar insistați pe o retorică, care nu știu cui folosește cu critica asta! 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 

- Nu insist deloc! Nu vreau să fiu director la teatru, nu mă interesează acest lucru... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Să vă dea Dumnezeu să fiți, dar nu în mandatul ăsta...bine...închidem! 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Vă mulțumesc! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Mulțumesc mult pentru atenție și o să vă rog să veniți periodic să prezentați și realizări și 

proiecte de viitor, poate o să vă ajutăm să luați cele mai bune decizii! 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Și eu chiar vă rog din suflet, haideți să îndemnăm oamenii să vină la teatru, pentru că ei sunt 

cei mai onest... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Barometru... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Barometru... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Bravo... 

Oana-Maria Dragne – manager Teatrul „Tudor Vianu”Giurgiu: 

- Ei pot spune ce au nevoie...mulțumesc! 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:  

- Încercăm...mulțumesc mult pentru participare, ne vedem pe 31! 
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