PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 30 IUNIE 2022

Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 30 iunie 2022, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.257 din 24 iunie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările
ulterioare.
Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.
Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor
art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului
nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea
solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu.
La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii
consilieri județeni:
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Numele și prenumele

Formațiunea politică

Mihalcea Elisabeta
Anculescu Silviu-Cristian
Meclea Alina
Corbea Cătălin –Virgil
Ionescu Cătălin-Ionuț
Tudorache Petre
Danciu Dana-Andreea
Gavrilă Dumitru
Negoiță Iulian
Gica Andrei-Ștefan
Georgescu Mihai-Cătălin
Enache Nicolae
Deliu Radu-Silviu
Lungu Silviu
Tudor Mihai-Bogdan
Nan Tiberiu-Genu
Alecu Constantin
Croitorescu Alexandru-Liviu
Corozel Lucian
Preda Ionuț-Gabriel
Vucă Emil-Gabriel
Vacant
Lazăr Daniel-Cosmin
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PNL
PNL
PNL
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PNL
PNL
PNL
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PSD
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Prezență
Prezent
Prezent
Prezent
Demisie
Prezent
Prezent
Prezent online
Prezent online
Prezent
Prezent
Prezent online
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent online
Prezent online
Prezent
Prezent
Absent
Prezent online
Prezent online
Absent

24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Răgălie Cristian-Mihai
Simon Diana-Marga
Bălan Cristina
Grigore Mihăiță-Napoleon
Simion Cosmin-Niculae
Cristescu Dan
Bardan Daniela

PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD
PSD

Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent
Prezent

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.Cristian Țone – consilier C.J.G.;
- Dl.Vlad Ciobanu – șef serviciu C.J.G.;
- Dl.Mardale Nicu – consilier C.J.G.;
- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.;
- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.;
- Dna Sorina Neacșu – director executiv adj. DGASPC Giurgiu
Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă
consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului.

XXXXXXXXXXX
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bună ziua! Mulțumim pentru prezență. Închidem luna și evident că o ședință ordinară este
binevenită. Mulțumim pentru efort dacă nu mai așteptăm și un coleg vă propun să începem cu
unul dintre cele mai importante momente ale ședinței, intonarea Imnului Național!
Se intonează Imnul Național.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc. Așadar începem ședință ordinară a lunii iunie. Avem, credeți-ne, din cauza
volumului mare de muncă, două seturi de proiecte de hotărâre.Ultimele nouă le-ați primit
luni. Ne cerem scuze, sunt proiecte care nu ridică cine știe ce comentarii sau dacă ridică le
putem rezolva în cadrul ședinței. Conform procedurii începem cu cvorumul, vă rog dna
secretar!
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Bună ziua! Din totalul de 29 membrii au consiliului județean în funcție, sunt prezenți 27.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, mulțumesc. Aveți ordinea de zi. Supun aprobării suplimentarea ordinii de zi în prima
fază. Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc.
-

Proiect de hotărâre nr.135 din 17 iunie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de
venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.11975 din 17
iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11964 din 17 iunie 2022 al Direcţiei
achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.11965 din 17 iunie 2022 al Serviciului
buget-finanțe și contabilitate, 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
dl. Vlad Ciobanu
dna. Elisabeta Mihalcea
dl. Mihai-Bogdan Tudor

- președinte C.J.G
- șef serviciu
- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.136 din 23 iunie 2022 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru
contractarea unui credit intern în valoare de până la 9.000.000 lei, referatul de aprobare
nr.12583 din 23 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.12589 din 23 iunie
2022 al Serviciului buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie,
fonduri europene și mediu de afaceri
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Vlad Ciobanu
- șef serviciu
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.137 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al Comunei
Băneasa, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507A, care traversează
teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.12662 din 24 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.12676 din 24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice
și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul
Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.138 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Răsuceni, prin Consiliul Local al Comunei
Răsuceni, în scopul realizării unor lucrări la drumul comunal DC 24, care traversează
teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.12663 din 24 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.12677 din 24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice
și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul
Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.139 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Oinacu, prin Consiliul Local al Comunei
Oinacu, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507, care traversează teritoriul
administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.12664 din 24 iunie 2022 al președintelui,
raportul de specialitate nr.12678 din 24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții,
avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei
juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
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-

Proiect de hotărâre nr.140 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Toporu, prin Consiliul Local al Comunei
Toporu, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 506A, care traversează
teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.12665 din 24 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.12679 din 24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice
și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul
Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.141 din 24 iunie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu,
prin Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei
Putineiu, în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 505, care traversează
teritoriul administrativ al comunei, referatul de aprobare nr.12666 din 24 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.12680 din 24 iunie 2022 al Direcţiei achiziții publice
și investiții, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul
Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.142 din 27 iunie 2022 privind aprobarea Notei conceptuale şi a
Temei de proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii „BLOC DE LOCUINTE DE
SERVICIU – 48 unităţi locative, Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”,
referatul de aprobare nr.12835 din 27 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.12841 din 27 iunie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului Compartimentului Dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri
europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Nicu Mardale
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

Proiect de hotărâre nr.143 din 27 iunie 2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.43 din 7 martie 2022 privind reorganizarea Direcției Generale de
Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de
funcții, cu modificările ulterioare, referatul de aprobare nr.12920 din 27 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.12922 din 27 iunie 2022 al Compartimentului
Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, avizul
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei
juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Mariana Ionescu
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
DIVERSE
-
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-

Referat constatator demisie CORBEA VIRGIL CĂTĂLIN
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și, evident, vă supun la vot aprobarea ordinii de zi în integralitate cu cele două seturi de
documente.Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc.
- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 21 iunie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
-

Proiect de hotărâre nr.122 din 07 iunie 2022 privind aprobarea documentației tehnicoeconomice în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor
indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții
„Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar Giurgiu,
inclusiv dotare”, referatul de aprobare nr.11052 din 07 iunie 2022 al președintelui, raportul
de specialitate nr.11058 din 07 iunie 2022 al Direcţiei 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 de mediu, ape,
păduri și agricultură.
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Dumitru Gavrilă
- președinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.124 din 10 iunie 2022 privind actualizarea Planului de analiză şi
acoperire a riscurilor la nivelul judeţului Giurgiu pentru anul 2022, referatul de aprobare
nr.11335 din 10 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11341 din 10 iunie
2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ,
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 Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.132 din 17 iunie 2022 privind actualizarea Monografiei economicomilitară a judeţului Giurgiu, Ediţia 2022, referatul de aprobare nr.11950 din 17 iunie 2022 al
președintelui, raportul de specialitate nr.11961 din 17 iunie 2022 al Direcţiei Patrimoniu,
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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 Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.131 din 17 iunie 2022 privind acordarea mandatului special, acordat
expres, reprezentantului Județului Giurgiu, domnul Nicolae Cristian Grătianu,
Administratorul Public al Județului, pentru aprobarea tarifelor de colectare și transport
separat a deșeurilor din zona de colectare 2, referatul de aprobare nr.11928 din 17 iunie 2022
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al președintelui, raportul de specialitate nr.11934 din 17 iunie 2022 al Administratorului
public și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dl. Cristian Grătianu
- administrator public
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
-

Proiect de hotărâre nr.133 din 17 iunie 2022 privind trecerea în domeniul public al
Județului Giurgiu a unui bun imobil situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu,
referatul de aprobare nr.11951 din 17 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.11962 din 17 iunie 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.134 din 17 iunie 2022 privind darea în administrarea Direcției
Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a bunului imobil „Centru pentru
persoane vârstnice Oncești”, situat în sat Oncești, comuna Stănești, județul Giurgiu, referatul
de aprobare nr.11952 din 17 iunie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.11963 din
17 iunie 2022 al Direcţiei Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și
administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri
și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- preşedinte C.J.G
dna Daniela Burcea
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Procesul verbal al ședinței anterioare. Suntem eficienți și nici nu vorbim mult, trebuie să ne
premiați dna secretar că n-aveți mult de scris la procesul verbal.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Supun aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 21 iunie 2022.
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc și eu. Primul Proiect de hotărâre nr.122, spune materialul privind aprobarea
documentației tehnico-economice în faza Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții,
a principalilor indicatori tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de
investiții „Reabilitarea și îmbunătățirea eficienței energetice la Comandamentul Militar
Giurgiu, inclusiv dotare”. Este unul din proiectele pe care le-am depus pe Planul Național de
Reziliență, există o procedură, s-a depus o documentație formală în prima fază și acum
aprobăm documentația în această fază și urmează să vedem, sper din tot sufletul, să obținem
finanțare pentru toate clădirile pentru că modificarea îmbunătățirii eficienței energetice atrage
în primul rând costuri mai reduse pentru încălzire în sezonul rece și îmbunătățirea condițiilor
de lucru pentru colegii care lucrează în timpul zilei în aceste spații.Dacă respectăm procedura
o să trecem peste votul comisiilor succint.Comisia de buget, vă rog!
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
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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, ape, păduri și agricultură.
Cosmin Niculae Simion - secretar comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc mult. Dacă sunt intervenții din sală, 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.125
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.124 ca număr privind actualizarea Planului de analiză şi acoperire a
riscurilor la nivelul judeţului Giurgiu pentru anul 2022 tratează cu prioritate situațiile de
urgență în cazul incendiilor. Comisia de buget?
Elisabeta Mihalcea - 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.:
- Intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.126
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- O să transmitem colegilor noștri de la situații de urgență că suntem alături de ei. Proiect de
hotărâre nr.132 privind actualizarea Monografiei economico-militară a judeţului Giurgiu,
Ediţia 2022. Sunt ediții revizuite anual. E nevoie să știm care sunt categoriile de resurse pe
care ne putem baza, Doamne ferește, în cazuri extreme! Sperăm să nu avem ocazia să
aprobăm cumva și într-un mod practic prevederile acestei documentații. Comisia de buget?
Elisabeta Mihalcea - 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.:
- Intervenții, vă rog?
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.127
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.131 privind acordarea mandatului special, acordat expres,
reprezentantului Județului Giurgiu, domnul Nicolae Cristian Grătianu, Administratorul Public
al Județului, pentru aprobarea tarifelor de colectare și transport separat a deșeurilor din zona
de colectare 2. Este vorba despre una dintre zonele unde avem o situație mai dificilă decât în
celelalte, nu că ar fi în vreo zonă lucrurile foarte clare.Gestionăm cu mare greutate colectarea
deșeurilor în condițiile în care creșterile atât de abrupte,în primul rând la carburanți,
generează discuții de multe ori aprinse cu ceilalți actori implicați în gestionarea acestui
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serviciu destul de important.Sperăm să găsim soluții de fiecare dată.Deocamdată, am acceptat
în extremis o majorare a tarifului care la nivelul fiecărui locuitor din zona arondată înseamnă
20-30 de bani. Deci pentru fiecare cetățean nu este un efort, dar pentru cel care colectează
este o sumă suplimentară absolut necesară, altfel am fi ajuns în situația în care, în această
perioadă cu temperaturi extreme, să avem o problemă cu colectarea deșeurilor menajere.
- Comisia de buget, vă rog!
Elisabeta Mihalcea - 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.:
- Dacă din sală, dintre dvs. sau din echipa de consilieri, de reprezentanți e cineva care are ceva
de comentat? E un serviciu extrem de important și care ar trebui să-l discutăm pe toate fețele
dacă vrem să contribuim cu toții la bunul mers al lucrurilor în județul Giurgiu. Acceptăm
orice întrebare acum sau la sfârșit și din partea presei.Țin foarte mult ca aceste probleme care
pot fi considerate ca fiind sensibile, să fie explicate, discutate pentru buna înțelegere a
modului în care gândim să asigurăm funcționarea, repet a unui serviciu vital mai ales în
perioada sezonului torid ca să nu zic altfel. Supun aprobării proiectul atunci.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.128
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc mult pentru înțelegere. Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.133 privind trecerea în
domeniul public al Județului Giurgiu a unui bun imobil situat în sat Oncești, comuna Stănești,
județul Giurgiu. În 2011 era o ruină acolo, un fost cămin cultural. Am reușit să depunem
proiectul pe POR-Asistență socială și să obținem reabilitarea lui și extinderea. Avem un
centru pentru persoane vârstnice, dar atunci îmi aduc aminte destul de bine, a fost ultimul
proiect din lista de șase proiecte cu același gen de activitate pe care l-am elaborat și depus.
Din motive strict procedurale, obiectivul aceasta a rămas la comuna Stănești, ceea ce este
impropriu. E o clădire care este în administrarea DGASPC și normal este să ajungă în
proprietatea consiliului județean și în administrarea DGASPC pentru a putea să justificăm
sumele alocate pentru reabilitarea și funcționarea lui ca centru pentru persoane vârstnice.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia pentru investiții, vă rog!
Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc.Comisia juridică?
Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.129
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 7: Proiect de hotărâre 134. Pe cale de consecință, Proiect de hotărâre privind
darea în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Giurgiu a
bunului imobil „Centru pentru persoane vârstnice Oncești”, situat în sat Oncești, comuna
Stănești, județul Giurgiu. Comisia de buget, vă rog!
Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
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- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Comisia pentru investiții?
Cătălin Ionuț Ionescu-secretar comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bănuiesc că nu ar trebui să avem acum alte intervenții. Dacă e ceva de comentat, vă rog?
- Supun aprobării proiectul.Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.130
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
- Începem lista proiectelor din ordinea de zi suplimentară: Proiect de hotărâre privind
rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022.
Avem un amendament aici?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Da, avem un amendament.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
- Îl am eu. Este o formulare foarte, foarte procedurală legat de privirea unei sume și modul în
care a fost formulat în text. Aveți amendamentul la mapă. Nu am fost obișnuit cu modul
acesta de a aproba amendamentele, dar așa prevede Codul administrativ, nu comentez.
Conform procedurii supun aprobării întâi amendamentul, deși repet este o chestiune strict
procedurală.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.Și acum înainte de, să nu mă
certe dna secretar, 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.:
- Dacă sunt intervenții ? Văd că sunt 3 voturi ”pentru”..Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.131
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G
- Mulțumesc mult. Proiect de hotărâre nr.136 privind aprobarea inițierii negocierilor pentru
contractarea unui credit intern în valoare de până la 9.000.000 lei.O mare problemă pe care o
au toate unitățile adminstrativ teritoriale în perioada asta este legat de faptul că, creșterile
substanțiale la carburanți și la toate categoriile de materiale de construcții, au creat o situație
nemaiîntâlnită și foarte greu de gestionat care presupune o implicare directă a nostră ca și
autorități de nivel județean pentru investițiile din portofoliul județului, categoric. Guvernul în
mărinimia sa interpretabilă a oferit bază legală pentru a putea actualiza devizele și să ajute în
acest fel firmele să poată continua lucrările și eventual să le și încheie, fără să iasă în pierdere
ceea ce ar fi produs probleme mult mai mari la nivelul întregii societăți. Din păcate, până la
acest moment, guvernul nu a găsit și sume pe care să le aloce consiliilor județene, primăriilor
suntem în aceeași situație cu toții ori în situația dată, singura modalitate prin care se poate
suplimenta un buget de investiții este să apelezi la credite, acolo unde există posibilitatea și
unde avem un grad de îndatorare permisiv. Noi încă putem să contractăm credite și repet este
singura soluție prin care putem să finalizăm niște investiții începute și să onorăm, ca să spun
așa, încrederea care a fost alocată instituției, dar și fiecăruia dintre consilieri. Comisia pentru
buget, vă rog!
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Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie:
- Aviz favorabil.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Dacă sunt intervenții?Vă rog.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Știți că v-am mai spus că astea cu zona de finanțe pe mine mă cam lovește tare și nu sunt
foarte pregătit pentru ele, dar am încercat să-mi dau seama ce se întâmplă cu acest credit.Cele
trei obiective de investiții pentru care se dorește contractarea creditului au fost votate, două
dintre ele anul trecut, Hotărârea 144 din 2021 și 228 din 2021, respectiv 70/2022.
Cofinanțarea acestora era din sursele provenite din veniturile județului Giurgiu așa cum
spune în hotărâre, parțial
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Parțial.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Iar diferența de surse de la bugetul de stat, așa cum erau făcute la acea dată devizele atașate
hotărârilor menționate. Cred că până aici nu greșesc cu nimic.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- E corect.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Asta spune că noi acum trebuie să ne împrumutăm pentru finanțarea unor obiective de interes
județean și atunci se impune corectarea articolului 2 de la proiectul de hotărâre
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Unde să se precizeze clar acest lucru sau în situația în care obiectivele beneficiază de fonduri
europene, la fel să se specifice contractele de finanțare. Nu este cazul, dar trebuie modificat
art.2 ca să meargă pe ideea de….. presupun că am dreptate și aici.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aveți dreptate. A fost păstrat aici un articol care acoperă toate variantele posibile. Noi aici ne
raportăm doar la obiective publice de interes județean și nu are nicio legătură cu fonduri
europene.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Mulțumesc tare mult.Mai departe, nu se specifică în raportul de specialitate care este gradul
de îndatorare al bugetului consiliului județean pentru obiectivele de interes județean. Limita
de îndatorare cred că este 30% dacă nu mă înșel și atunci eu nu am citit în raportul acela de
specialitate care este limita de îndatorare pe care o avem pe obiectivele locale și nici măcar
nu este publicat pe site-ul consiliului județean.Chiar am căutat și am încercat să văd care este
gradul de îndatorare al consiliului județean, dacă ne putem permite să facem acest împrumut.
Ați spus în preambul cumva că gradul de îndatorare ne permite, dar nu spuneți deloc care este
în cifră certă acest grad de îndatorare. În raportul de specialitate la primul paragraf scrieți că
prin derogare de la art.61 alin.(1), art.63 alin.(4) UAT-urile pot solicita contractarea de
împrumuturi, dar nu a fost interpretat corect prevederile art.61 alin.(1) din Legea 273. Acele
împrumuturi sunt valabile doar pentru împrumuturile pentru finanțare cu proiecte europene
deci este greșit și acel lucru și atunci
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ziceați că nu vă pricepeți.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Chiar nu mă pricep, vă rog să mă credeți că fac eforturi consistente. Știți că soția mea este
contabilă, încerc să o pun la muncă, să-mi deslușească și mie niște chestii.Tocmai de aceea
noi nu vom vota acest proiect, solicităm să se refacă hotărârea, să precizați clar dacă
împrumuturile vizează cofinanțări pentru proiecte cu finanțare externă nerambursabilă sau
împrumuturi și bineînțeles același lucru să vedem și noi documentele justificative care să
asigure inclusiv oportunitatea contractării împrumutului. Nu e o problemă, aveți majoritate,
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oricum vă puteți trece proiectul doar că mi se pare că în forma în care el este acum este
cumva greșit, lucru accceptat și de Domnia voastră un pic mai devreme.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Asta urma să spună dl.președinte că eliminăm din art.2, exact cuvintele referitoare la
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Asta am spus deja.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Atunci, haideți să-l amânăm și să-l..!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu-l amânăm.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Se modifică conform celor discutate.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Se modifică conform celor discutate și rămâne oricum stipulat și în procesul verbal, poate să
verifice oricine modul în care se va semna hotărârea după aprobarea ei, în cazul în care va fi
aprobată.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Și mai avem o singură mențiune. Dacă noi pentru acele investiții pe care ar fi trebuit să le
începem sau să le demarăm cumva de anul trecut și nu avem bani, dvs. veniți în continuare cu
o sumedenie de proiecte noi de investiții care noi nu știm de unde le vom putea finanța dacă
nu avem bani pentru cele trei și trebuie să ne împrumutăm, atunci cum facem să facem aceste
asocieri? Dar o să discutăm probabil la fiecare dintre ele că și acolo vom avea de discutat.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ce să spun? Probabil că vor fi purtătoare de ghinion investițiile astea.Toate trei sunt proiecte
pentru care am semnat contracte de finanțare în 2012. Eu nu știu din ce rațiuni 10 ani au stat
prin sertare proiectele astea, deși aveau finanțare parțială asigurată. Sunt proiecte finanțate pe
PNDL 1, programul lansat de dl.Dragnea, dacă vă aduceți aminte în 2012. Nu înțeleg. Acum
văd că iarăși încercăm să găsim motive să le blocăm.Unul dintre proiectele astea..
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Vă rog să mă credeți, nu blochez…
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Să le amânăm, totuna. Pentru mine orice zi de întârziere este o zi pierdută.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Sunt amănunte tehnice care le-ați recunoscut și dvs.și..
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu sunt tehnice, sunt birocratice. Dacă erau tehnice, era grav. Nu sunt tehnice.Unul dintre
proiectele astea modernizare 601 de la Bolitin Deal până la Bolintin Vale, Malu Spart, dar
tronsonul este din intravilanul localității Bolintin Vale prin celebra, dacă-mi este permis
termenul ”țigănie”, unde de foarte mult timp e nevoie de o sistematizare. Am găsit finanțare
în 2011, am semnat contract de finanțare în 2012 și nu a gândit nimeni din cei care au luat
voturi de acolo din cartierul acela celebru care mereu pune primari, să le aranjeze oamenilor
ălora strada.O facem acum. Eu nu știu cât de bucuros va fi dl primar Trăistaru și toți locuitorii
de acolo că vreți dvs. să amânați proiectul ăsta de hotărâre. Noroc că poate vom obține voturi
să le trecem, dar nu așa se gândesc și se discută proiectele de investiții. Acceptăm orice
propunere și salutăm orice intervenție care ne ajută să îndreptăm mici erori, cum spuneam de
natură birocratică, dar de aici, până a gândi modalități de a întârzia asemenea proiecte de
investiții, oricum foarte întârziate, e o distanță pe care eu ca și inginer nu pot să o accept. Vă
aștept cu propuneri de îmbunătățire, de completare, dacă vreți, a listei de investiții, nicidecum
de selectare a lor după chiar nu știu ce criterii.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Am făcut un amendament, cred că îl are dna secretar
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
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Vorbim de amendamentul ăla, la momentul potrivit. Acum revenind sunt trei proiecte pe care
trebuie să le terminăm și există această perioadă pe care vă rog să o înțelegeți ca atare. Am
avut o documentație elaborată în 2011, încercăm să găsim soluții acum să finanțăm lucrarea
asta, s-o executăm în integralitate în 2022. Evident că de atunci până acum prețurile au
crescut, dar nu putem să anulăm o investiție doar pe considerentul că nu ne mai încadrăm.
Câtă vreme guvernul a dat posibilitatea actualizării acestor prețuri, ne-a întins o mână,
sperăm să ne întindă și a doua mână cu niște surse care să completeze veniturile consiliului
județean din credite. Nu avem decât această variantă. Sigur că nu e foarte convenabil nici
pentru noi. Gradul de îndatorare nu-l știu, undeva la 20%, dar fiți sigur că fără încadrarea în
gradul de finanțare, sub gradul de finanțare ca și limită, nu ne aprobă Comisia Națională de
Aprobare a Împrumuturilor Locale. Asta pentru noi nu e chiar o grijă că se ocupă alții. Noi
trebuie să fim foarte atenți ca banii aceștia, din bugetul alocat la începutul anului, din
creditele contractate în timpul anului, să se regăsească niște lucrări care sunt așteptate de
cetățeni și care sunt și necesare. Dacă din punctul acesta de vedere spuneți că nu trebuia nu
știu unde ce s-a propus și ce se realizează acolo, sunt de acord să discutăm..apăsați pe
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Nu avem nimic împotriva obiectivelor de investiții, din contră le susținem. Ați văzut că și la
ședințele trecute am încercat să funcționăm ca într-o coaliție și să aprobăm tot ceea ce este
necesar pentru județul Giurgiu. Nu cred că ați mai întâmpinat foarte mari probleme.Că am
cerut anumite clarificări, asta e cu totul și cu totul altceva. Același lucru avem și la acest
proiect de hotărâre. Ne vom abține, nu-l vom vota până când apare în forma corectă pentru că
eu personal îmi doresc acel raport de oportunitate și gradul de îndatorare publicat în raportul
de specialitate.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Completează dna ceea ce ..
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Gradul de îndatorare 5,4. Ideea este că că nici nu primim credit când se depune documentația,
acolo se verifică și nu primește nimeni dacă are un grad de îndatorare ce nu se încadrează
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- E lege. Mă completează dna director Pană. Proiectele finanțate pe PNDL 1, cum am
menționat că se întâmplă și în cazul acestora trei, trebuie finalizate anul acesta, este termen
limită. Fără îndeplinirea căruia trebuie să dăm banii înapoi. Iarăși spun pentru mine ca inginer
fiecare zi contează, dacă dvs. aveți o altă abordare o respect, dar totuși pot să risc să fac
afirmația asta vorbim de un primar PSD foarte activ care are foarte multe proiecte.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Noi susținem proiectele de investiție..
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Susțineți, abținându-vă.E mare lucru să ai o soție care să te ajute să-ți completezi cunoștințele
și vă înțeleg din toate punctele de vedere. Nu sunt deloc ironic.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Nu putem fi specialiști pe absolut orice.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Eu nu sunt expert în probleme economice și am recunoscut de fiecare dată. Am înțeles. Dacă
sunt alte intervenții? Bine, supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Nu e cazul.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 22 voturi „pentru”.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 9 voturi „împotrivă”.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, nu, nu.Nu au fost 22.Cine a votat?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Scuzați-mă!
-
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 19 voturi ”pentru”, 8 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devenind hotărârea nr.132
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.137 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin
Consiliul Judeţean Giurgiu, cu Comuna Băneasa, prin Consiliul Local al Comunei Băneasa,
în scopul realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 507A, care traversează teritoriul
administrativ al comunei. Este vorba despre drumul județean, pe care cu votul unei majorități
de 2/3 și cu niște urmări deloc plăcute, l-am introdus în domeniul public al județului Giurgiu.
- 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.:
- Mulțumesc.Vă rog, vă ascultăm. Înțeleg că sunt și aici intervenții programate.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- La fel nu avem niciun fel de problemă cu realizarea acestor investiții. Sunt lucruri
extraordinare pentru județul Giurgiu. Sunt normale, sunt firești, așteptate de cetățenii acestui
județ numai că, pare cumva, dacă structura consiliului județean este de doi la unu, să spunem,
doi de la PNL și unul de la PSD și dacă tot încercăm să mergem într-o logică de coaliție și să
ne și ajutăm în același timp unii pe ceilalți, văd că ați introdus patru localități de la PNL și
una singură de la PSD-Toporu care oricum știm ce rezultat a avut la alegerile parlamentare.
Nu despre asta este discuția. Noi am venit să propunem ca în această ordine de idei, dar hai
nu trei din cele pe care le-am propus Vărăști, Valea Dragului și Izvoarele, dar hai măcar încă
una să prindem în acest program! Măcar să arătăm, știm că trebuia să se schimbe președinții
de comisii din șase în șase luni, mai cunoaștem niște de-alea care nu s-au întâmplat, dar hai
măcar acum să încercăm să funcționăm ca și o coaliței și să încercăm să dăm și primarilor
PSD posibilitatea să-și dezvolte și ei au cetățeni tot din acest județ! Adică mă gândesc că
Vărăști sau Valea Dragului chiar cred că la Vărăști aveau deja un proiect care a fost cumva
stopat.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ce proiect? La Valea Dragului?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- La Valea Dragului. Haide măcar să mai introducem încă unul dintre acestea și vă promit că
le votăm pe toate! Dacă nu le introduceți, votăm decât la Toporu.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- De-a dreptul generos.Dl.Mihăiță Grigore
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Așa mi se pare că funcționează o coaliție.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Apelați la ea numai când aveți ceva de cerut, în rest nu prea o invocați. În sfârșit.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Cu toată dragostea, dar acum putem.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu resping ideea. Apartenența asta la unul dintre partide sau mai sunt și independenți prin
județul ăsta este unul dintre criterii recunosc, dar nu e nici pe departe singurul, măcar primul.
Pentru aceste proiecte de hotărâri au existat niște solicitări și nu toate au fost foarte ușor de
integrat în bugetul județului Giurgiu. Pentru confortul și liniștea celor care sunt interesați de
acest gen de proiecte de hotărâri, vă spun că la momentul acesta cu greu aș putea să spun că
găsim sumele necesare pentru realizare investiției. Deocamdată, noi facem niște asocieri în
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urma cărora comunele s-au angajat că fac ele documentația, celebrele SF-uri care vă displac
atât de mult, abia după aceea o să avem o valoare a investiției și vedem cum o încadrăm și
dacă putem să o bugetăm anul ăsta
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Mai mult, dacă nu ne obligă din punct de vedere financiar pe bugetul anului 2022, mi se pare
foarte corect și de bun simț
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu știm.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Să mai adăugăm măcar una, două. Avem asocierea, oamenii din localitățile respective își fac
studiile de fezabilitate, în momentul în care bugetul permite atunci decidem dacă facem patru,
șase, opt localități. Așa mi s-ar părea mie corect și normal pentru populația din Giurgiu.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- E o abordare. Eu trebuie să vă rog foarte mult să acceptați că, pentru a putea lua în discuție
asemenea solicitări, trebuie ca respectivele comune să ne facă o propunere în scris, așa se
lucrează în administrație, în baza cărora să stabilim din start ce propune fiecare parte în
vederea realizării acestei categorii de investiții. Dacă mă uit pe lista dvs., oricum nu aș fi
foarte mulțumit de propuneri pentru că la Valea Dragului am oprit și o să reziliem un contract
pentru o lucrare executată cu o autorizație de construire neconformă, ca să nu o etichetez
altfel, la Vărăști am realizat deja o subtraversare acolo și n-am făcut-o pentru că e primar
PNL-PSD, am făcut-o pentru că era pe un drum județean și se impunea acea lucrare, iar
comuna Izvoarele pe care o menționați la poziția trei are cel mai important traseu rutier al
comunei, un drum național pe care noi cu greu putem să facem intervenții. Așadar, haideți să
procedăm cum vă spun eu! Mai vorbiți cu primarii dvs., fiecare să se gândească ce categorii
de lucrări din această zonă, să știți din start că nu sunt de acord cu finanțarea șanțurilor
betonate în intravilan. Este cea mai proastă modalitate de a ocupa spațiul public, dar accesul
la proprietăți, trotuare, piste pentru biciclete ca și temă de investiții, le luăm în calcul și le
putem gândi pentru finanțare.Vorbiți cu ei, faceți solicitări și dacă vreți, nu știu de ce lipsește
dl.Corozel, cu el discutam probleme tehnice, stabilim un coleg al dvs.din echipă, cu care să
discutăm argumente pro și contra în favoarea fiecăreia dintre solicitările care vor veni, da?
Dar să propunem noi și să aprobăm acum, nici nu știu dacă primarii respectivi vor asocierile
astea, este cel puțin neîntâlnit.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Dacă i-am menționat acolo vă dați seama că…
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu se lucrează în administrație …
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- ..nu știu ce face în comuna Putineiu, de exemplu, cât o să coste
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Tot în fața dvs. vor veni cu un proiect de hotărâre după ce se întocmesc documentațiile și le
aprobăm, deocamdată ca să se poată demara.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Eu vă propun să votăm acel amendament. Dacă trece amendamentul votăm…
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Amendamentul nu este fundamentat. În spate nu avem nicio documentație, nicio solicitare.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Vă mulțumim. Atunci rămânem la punctul nostru de vedere. Nu vom vota aceste asocieri.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bine, bine. Și eu rămân la punctul meu de vedere și la invitația lansată, ce primar din județul
Giurgiu are de propus o investiție de dimensiuni rezonabile, să facă o solicitare în scris și eu
îi asigur pe toți că vom analiza, dacă vreți să analizăm împreună..
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
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Așa mi se pare corect.Aveți majoritate suficientă încât să treacă inclusiv acest proiect, aceste
asocieri. Putem să discutăm și pentru cele de data viitoare, de preferat în comun ca să putem
să
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bine. E dreptul dvs.și nu e o poziție ireconciliabilă, înțeleg. Bun, supun aprobării proiectul de
hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 18 voturi „pentru”.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 9 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devenind hotărârea nr.133
-

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.138, identic asociere între Consiliul Judeţean Giurgiu și
Comuna Răsuceni. Iarăși o să vedeți că mai am o categorie de argumente. Trebuie să țin cont
din rațiuni pe care nu le discut. Sunt comune cam de același nivel în privința bugetelor și
unele au asfaltat tot intravilanul, altele n-au mai deloc. Din punctul meu de vedere care este
unul evident cu o doză de subiectivism, comunele Răsuceni și Stoenești fiind printre cele mai
sărace din județul Giurgiu. Comuna Stoenești are aproape tot intravilanul asfaltat, are și
sistem de alimentare cu apă, sistem centralizat în funcțiune din ce știu eu, iar comuna
Răsuceni are cred că 10% din rețeau de drumuri locale asfaltată, nu are nici apă și în
condițiile astea îmi spuneți că trebuie să tratăm proporțional.. Nu neg că e un criteriu, dar
repet, sunt multe criterii care trebuie luate în considerare și analiza trebuie un pic mai
aprofundată decât strict lucrând aritmetic.
Dan Cristescu – consilier județean C.J.G.:
- Ați întrebat dacă dl primar de la Răsuceni a demarat vreodată un proiect pentru apă?
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu mă întrebați dacă…Dl.Cristescu, primarul de la Răsuceni e același de vreo trei mandate.
Este prins într-un ADI, cel de la Voluntari și știu foarte exact cine l-a trimis acolo și nu
comentez că a fost un dezavantaj pentru noi la momentul respectiv și așteaptă să obțină
finanțare și să implementeze sistemul de alimentare cu apă centralizat, dar la momentul ăsta
nu are comuna. Acuma, dați-mi voie să gândesc că, dacă în privința alimentării cu apă înțeleg
că proiectul de la Voluntari este chiar la momentul ăsta mai avansat decât cel al județului
Giurgiu și se poate gândi că va începe execuția lui anul viitor, simplul cetățean din Răsuceni
dacă trebuie să mai stea încă doi-trei ani până când o să aibă apă potabilă la un robinet sau la
o cișmea stradală, se poate considera băgat în seamă pe românește sau respectat de
autoritățile județene, dacă se realizează o altă lucrare în complementaritate, în speță o lucrare
de investiții în infrastructură rutieră. E o abordare.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Știți cum este, încercăm pe cât posibil să nu mai facem politică aicea, să facem administrație
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- E foarte bine.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Și ne dorim acest lucru pentru binele cetățenilor din județul Giurgiu. Ne dați exemplu cu
Răsuceni-ul în același timp, următorul proiect, ne dați Oinacul. Nu există termen de
comparație.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Eu am câte un argument la fiecare, vă rog să mă credeți.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Nu încercăm să facem politică, dar mă scuzați, primarul de la Răsuceni este tot PNL.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- E PNL, dar comuna nu e toată PNL.
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Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Tocmai că nu facem politică. Haideți să încercăm să-i ajutăm pe toți!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Haideți să cerem întâi înscris, cum se lucrează în administrație și discutăm fiecare proiect
dacă vreți, pe măsură ce vor apărea la registratură!
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- În regulă.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Am întrebat care este votul în comisii, că nici nu mai știu? N-am întrebat? Mare greșeală.
Comisia pentru investiții, vă rog!
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.:
- Cine este pentru? Mulțumesc.Împotrivă?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 18 voturi „pentru”.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 9 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devenind hotărârea nr.134
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Similar punem în discuție solicitare comunei Oinacu pentru o lucrare din aceeași categorie
trotuare aferente pe DJ 507. Comisiile, să nu le mai ratez. 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.:
- Aici avem altă speță. Mandatul trecut, foarte frumos s-au realizat asemenea investiții
complementare modernizării structurii rutiere a drumului județean 507 în comuna Gostinu și
acum, dacă îmi spuneți, eu în 2008 când am venit președinte, rețeau de drumuri județene a
județului Giurgiu era ca o tablă de șah.O bucățică asfaltată unde era un primar, nu spun de ce
culoare, mai mergeai trei km și dădeai numai în gropi că era alt primar și nu trebuia asfaltat.
Haideți să abordăm de o altfel de manieră constructivă și logică dacă vreți, modernizare
județului Giurgiu! N-ai cum să faci la Gostinu tot ceea ce trebuie făcut ca să ai o structură
rutieră modernă cu toate aceste extensii și înainte de Gostinu, la Oinacu să fie altfel, că nu e
normal să le facem așa. Dacă începem de la km 0 cu o propunere tehnică, eu sunt absolut
convins că o să găsesc înțelegere inclusiv la dvs., să mergem până la ultimul km. Deci asta a
fost rațiunea pentru care eu ce le spun alor mei, că au prieteni, cunoștințe, rude în Gostinu și
văd cum e acolo, suntem pe același drum județean, vin și musafiri și la noi și la ei, că e foarte
vizitată plaja Gostinu în perioada asta care râd de noi:voi nu sunteți în stare să aveți o
abordare de aceeași manieră în toate comunele pe același drum județean? Ce să le spun? Nu
știu dacă a fost vorba de o simpatie. E bine că s-a făcut și nu spun că nici măcar acum
îndreptăm niște greșeli. A fost o abordare, nu a fost timp ca să se facă tot. Acum venim doar
să completăm și să dăm, cum spuneam, o idee unitară acestui termen, drum județean
modernizat în integralitate. Ăsta a fost în mare argumentul pentru care Oinacu cred că are cea
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mai veche solicitare, dacă nu greșesc. Cred că e depusă imediat după buget sau odată cu
solicitarea sumelor pentru buget, dar nu am considerat că trebuie să o pun în discuție imediat
și repet, dacă vom găsi și surse de finanțare vom hotărâ împreună după ce vom avea niște
valori privind realizarea acestei investiții în comuna respectivă. Bun, dacă sunt alte
intervenții? Și repet, chiar cu riscul de a deveni plictisitor, orice primar din județul Giurgiu
care are o solicitare, îl rog frumos să o adreseze și vă asigur că o vom analiza cu cel puțin
99,99% obiectivitate, da? Supun aprobării proiectul, vă rog.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Mulțumesc.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 18 voturi „pentru”.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 9 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devenind hotărârea nr.135
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Trecem mai departe, punctul 13: Proiect de hotărâre nr.140 privind aprobarea asocierii
Judeţului Giurgiu, cu Comuna Toporu.Toporu este o cumună răsfățată dacă mă întrebați pe
mine.Nu că n-ar merita. 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.:
- S-a finalizat modernizarea de fapt a drumului județean 506 A. Se lucrează la 503 așteptat de
comuna aia de zeci de ani și dacă în această ecuație primarul a solicitat și realizarea unor
piste pentru biciclete, modernizări care n-au fost prinse în proiectul inițial la 506A. Am
considerat că nu merită sub nicio formă refuzat, dar i-am spus dlui primar, puteți să verificați
că e colegul dvs., i-am spus că nu garantez că realizăm în acest an lucrarea respectivă pentru
că încă nu am primit nicio rectificare anul acesta și până nu avem sumele pe care le va releva
documentația de avizare, nu știm exact efortul la care trebuie să ne așteptăm, dar a făcut o
solicitare conform recomandării noastre, am primit-o și, la fel ca și pe celelalte, o punem în
discuție și o supunem aprobării dvs. Nu sunt alte rațiuni că nu sunt alegeri nici în toamna
asat, nici anul viitor. E bine să-i păstrăm pe colegii noștri primari care au cea mai grea funcție
din administrație, o să spun asta de fiecare dată, cu convingerea că la consiliul județean nu
sunt refuzați și dacă nu avem în discuțiile pe care le avem cu ei argumente pro sau contra, cel
puțin le dăm o stare de oameni care sunt primiți, ascultați, respectați și cu care se împărtățesc
idei, cărora nu li se impun concluzii. Fiecare știe administrație, dintre unii primari sunt foarte
buni, mulți dintre ei mai buni decât subsemnatul și decât cei din executiv și îmi plac foarte
mult discuțiile constructive care măcar ajung la un punct de vedere convergent. Se poate
100%? Întrebarea este dacă se poate foarte repede într-un orizont acceptabil sau trebuie să
gândim o altă etapă când vor fi bani mai mulți și putem să reluăm discuția pe orice proiect.
Cam între genul ăsta de rezultate ale discuțiilor se încadrează. Nu a fost niciunul până acum
și vă garantez că nu va fi niciunul despre care să auziți că a fost refuzat pur și simplu. Nu știu
dle, acolo nu fac! Dacă există posibilități, sigur ne vom încadra într-una dintre cele trei
variante menționate.Mai sunt alte comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Cine este pentru? Mulțunesc. Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.136
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.141 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul
Judeţean Giurgiu, cu Comuna Putineiu, prin Consiliul Local al Comunei Putineiu, în scopul
realizării unor lucrări la drumul judeţean DJ 505. Comisia pentru investiții, vă rog?
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.:
- Da, e același lucru. Aici este iarăși un drum județean pe care ne străduim să îl modernizăm
să-l punem la dispoziția multor firme cu activitate în agricultură pentru că dacă ar fi
modernizat acest drum, ar proteja mult mai mult rețeaua de drumuri județene din zonă, dar e
foarte greu sunt niște costuri foarte mari. Deocamdată, ne limităm la un început timid.
Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Cine este pentru? Mulțumesc.Împotrivă?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 18 voturi „pentru”.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 9 voturi „împotrivă”.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi ”pentru”, 9 voturi ”împotrivă” și 0 ”abțineri”,
devenind hotărârea nr.137
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.142 privind aprobarea Notei conceptuale şi a Temei de
proiectare pentru realizarea obiectivului de investiţii „BLOC DE LOCUINTE DE SERVICIU
– 48 unităţi locative, Zona Vama Nouă, municipiul Giurgiu, județul Giurgiu”. Am mai
discutat despre proiectul acesta. Comisia de buget?
Elisabeta Mihalcea - 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.:
- Este un proiect adiacent Complexului de sănătate pentru care ne-am zbătut și sperăm să
obținem finanțare. Agenția Națională pentu Locuințe ne-a recomandat să găsim modalitatea
legală și ne încadrăm în acest parcurs, să realizăm noi documentația pentru a putea urgenta
obținerea finanțării pentru această investiție absolut necesară specialiștilor pe care îi avem în
județul Giurgiu sau pe care putem să-i atragem în perspectivă. Intervenții, vă rog? Supun
aprobării proiectul.Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.138
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- În sfârșit, punctul 16: Proiect de hotărâre nr.143 pentru modificarea Hotărârii Consiliului
Județean Giurgiu nr.43 din 7 martie 2022 privind reorganizarea Direcției Generale de
Asistență Socială. O problemă care rămâne actuală și în continuare, încercăm să găsim soluții
și cea mai bună modalitate de a echilibra posibilitățile noastre de a finanța această instituție
extrem de importantă din județul Giurgiu și numărul de persoane cu cea mai potrivită
calificare ar fi ideal, care să lucreze și să ofere serviciile de asistență socială atât de necesare
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pentru un procent semnificativ de locuitori ai județului Giurgiu, spun cu tristețe. Comisia de
buget-finanțe, vă rog?
Elisabeta Mihalcea - 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.:
- Din partea direcției este prezentă doamna...director...dacă vreți să faceți o prezentare sau să
faceți vreun comentariu, dna director, pe marginea acestui proiect de hotărâre.
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Bună ziua, în primul rând, având în vedere întâlnirea conducerii DGASPC cu noua
conducere a Sindicatului Protecției Copilului, deși măsurile suplimentare dispuse de către
autoritățile de resort, respectiv Ministerul Muncii și Protecției Sociale cât și Ministerul
Familiei, s-a convenit, respectiv s-au negociat și reanalizat Hotărârea 43, Hotărârea
Consiliului Județean din 7 martie 2022 și s-a hotărât suplimentarea organigramei, respectiv a
statului de funcții cu un număr de 33 de posturi. Precizez că atât Ministerul Muncii și
Protecției Sociale cât și Ministerul Familiei, au dispus să acordăm sprijinul, respectiv să
alocăm salariați care să se ocupe de identificarea, evaluarea copiilor și familiilor provenite
din Ucraina și nu numai, având în vedere că la nivelul județului Giurgiu există centrul pentru
solicitanți de azil și pentru copii și să ne preocupăm și de copii care provin din zonele de
conflict, respectiv din Pakistan, Afganistan, Maroc și tot așa. Acesta este motivul pentru care
noi, DGASPC-ul am solicitat consiliului județean suplimentarea organigramei aprobată în
ședința de consiliu județean din 7 martie, cu un număr de 33 de posturi. Vă mulțumesc! Dacă
sunt întrebări..
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, mulțumesc și eu! Sunt întrebări?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Da, dar aș prefera după ce... comisii toate celelalte, că am și eu câteva considerente de spus.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da? Comisia de buget, vă rog?
Elisabeta Mihalcea - 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.:
- Avem o nouă echipă de conducere la DGASPC și dl. director Paraschiv are aceeași abordare?
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Da!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Anume de a....avem o afirmație deja, aceeași abordare în sensul de a găsi soluții pentru
probleme existente în direcție, nu spun neapărat nerezolvate, dar care sunt sensibile pentru
fiecare dintre colegii noștri din echipa de conducere sau pentru genul acesta de probleme
invocate de dna director, care apar acum și care iarăși trebuie să fie cumva gestionate
corespunzător de Direcția Generală de Asistență Socială. E foarte bine că se pot crea niște
locuri de muncă, se reduce acel ecart al persoanelor pentru care am aprobat prin reorganizare
disponibilizarea, nu m-ar deranja să putem găsim soluții pentru toate persoanele din acea
categorie, deocamdată rămânem cu două luni neacoperite de fonduri pentru salarii, octombrie
și noiembrie, e posibil să primim o parte dintre bani, sper, discuții sunt, chiar din luna aprilie
și din păcate nefinalizate favorabil. Așadar mergem înainte cu toate activitățile din cadrul
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direcției. Mulțumesc domnului Paraschiv și colegilor din echipa de conducere că încearcă în
fiecare zi să găsească soluții și să respecte toate exigențele în acest domeniu extrem de
sensibil. Vă rog, dacă sunt și alte...
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- O să încerc să fiu destul de scurt și de punctual, o să am câteva întrebări și pentru doamna
Neacșu, dar vreau să-mi lămuresc și eu câteva....în luna martie, în momentul în care ați
propus acea reorganizare a organigramei, erau 1156 de posturi dintre care unele într-adevăr
vacante și s-a modificat, au rămas 936,5 posturi. Asta însemna că vor fi cumva eliminate 127
de posturi dacă nu mă înșel, din care într-adevăr, unele erau...vacante....
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Sub 100....erau undeva 97...în sfârșit....
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Rămâneau 97 cred, care erau persoane angajate, nu despre asta este vorba. Acum se modifică
din nou, am observat în Anexa 1 și trecem de la 936 de posturi câte au fost la organigrama
din martie, la 969 de posturi, asta înseamnă cumva că sunt salvate să spunem 33 de posturi,
dar în același timp, în același timp spunem că dăm și afară 33 de persoane. Că așa scrie în
acel...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu...
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Nu dăm afară, vrem să ne înțelegem că nu dăm afară. Împreună cu dl director și specialiștii
din cadrul compartimentului resurse umane, am identificat soluții pentru toți colegii noștri, în
sensul că în noua organigramă avem 89,5 posturi vacante, dintre care 56 de posturi de
conducere și specialiști, în conformitate cu standardele de calitate care au fost actualizate de
curând și modificate. Vechile standarde de calitate se axau pe personal de îngrijire și
asistență. În noile standarde de calitate se axează pe specialiști. Acesta a fost și motivul
pentru care s-a propus reanalizarea organigramei în luna martie și acum să o suplimentăm.
Posturile, persoanele care vor primi preaviz, vor fi un număr de 35 și mă refer aici la asistenți
medicali, paznici, infirmiere, dar dacă acestea acceptă, vor trece pe posturi de nivel inferior
față de cele existente, unde avem un număr de 33,5 posturi vacante. Deci efectiv, nimeni nu
va rămâne pe dinafară.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Eu am văzut pe acel referat de specialitate, că se dorește angajarea altor persoane.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, dar din interiorul structurii.
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Nu este angajare...nu este angajare, postul trebuie vacantat, da...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aceasta este procedura...
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Asta este procedura, noi am elaborat o procedură de testare a personalului contractual cât și
funcții publice, procedură care a fost agreată și de Sindicatul Protecției Copilului, atât cât și
de șefii tuturor compartimentelor. Aceasta este procedura, în conformitate cu legislația
muncii, cu Codul Muncii cât și Codul administrativ. Îmi cer scuze pentru emoții...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nicio problemă doamnă....
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Nicio problemă....
Dan Cristescu – consilier județean C.J.G.:
- Dar odată cu vacantarea postului, oricine poate ocupa acel post vacant....
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, nu, nu...
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
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- Nu oricine...
Dan Cristescu – consilier județean C.J.G.:
- Îmi garantați, puteți să ne garantați că persoanele acelea vor ocupa posturile alea vacante?
Mariana Ionescu- consilier C.J.G.:
- În condițiile în care sunt posturi vacante și mai multe persoane care solicită încadrarea pe
aceste posturi, automat se dă un examen. La acest examen, testare profesională....
Dan Cristescu – consilier județean C.J.G.:
- Vedeți, exact ce v-am spus eu....
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu din afară....
Mariana Ionescu- consilier C.J.G.:
- Nu din afară...noi vorbim de o testare profesională...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Asta este diferența dintre o testare și un examen, da? La un examen poate să vină oricine, de
oriunde, la o testare pot să participe persoane din interiorul instituției care se încadrarează în
condițiile prevăzute acolo, la procedura la care face referire doamna.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Gata, am înțeles....pe organigrama aceea pe care ne-ați trimis-o dvs., pe fiecare casă ce se
întâmplă, se elimină un post de nu știu ce specialist, angajăm nu știu ce asistent, m-am uitat
la centrul de la Tântava, care cred că este cel mai mare din județ, dacă nu mă înșel, cred 48
de beneficiari și de-acolo sunt puși pe lista aceea de preaviz 18 persoane. Deci din cele 33
care sunt date pe tot județul cumva în preaviz, 18, deci peste jumătate dintre ei sunt de la un
singur centru.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aveți un răspuns? Eu nu știu situația de la Tântava...
Dan Cristescu-consilier județean C.J.G.:
- Vedeți? Asta înseamnă vacantare....
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, nu, nu....
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Mă lămuriți?
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Posturile au fost vacantate și la Tântava, un număr de 18 posturi, dar acestor oameni li se
oferă alte posturi care au fost create, chiar dacă nu există în cadrul centrului de la Tântava,
există posturi în cadrul centrului de la Grădinari, care este în apropiere sau alte centre, nu
înseamnă că oamenii vor fi dați afară. Și credeți-mă că s-au făcut eforturi și s-a analizat
situația de către colegii mei, de specialiștii de la resurse umane, de domnul director și toți am
lucrat în echipă și cu noul sindicat, cu președintele noului sindicat, care a fost prezent la
aproape toate întâlnirile, încă de la negocierea posturilor, apoi procedurile operaționale,
modele de adrese, notificări, deci toată documentația a fost...este lucrată și este în așteptare,
încât să fie bine pentru toți colegii noștri. Pe noi în primul rând și suntem acolo și pe această
cale și țin să le mulțumesc colegilor mei, care își desfășoară activitatea în centrele, în
serviciile sociale, în centrele de plasament, pentru că nu este o muncă ușoară. A lucra în mod
direct cu beneficiarul, este o muncă grea. Toate categoriile profesionale, fiecare, prin aportul
lor, au acolo un rol bine-bine definit, din punctul meu de vedere și unii fără alții n-am putea
să facem nimic în asistență socială. Nici noi de la conducere, nici noi fără dânșii, nici dânșii
fără noi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, mulțumesc.
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Domnule, dacă-mi permiteți...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vă rog...
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Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Doar pe porțiunea asta, de la Tântava...am spus mai devreme că vacantarea postului,
înseamnă că acel post poate fi ocupat de oricine. Dvs. îmi spuneți că oamenii care vor fi
disponibilizați, pentru că ce să o mai lungim, să o dăm după cireș, asta se va întâmpla. Vor
putea să ocupe cele 18 posturi? Au garanția că participând la testare sau la concurs, vor
ocupa cele 18 posturi? Aici e vorba!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Ce garanție vreți domnule, vorbim de o testare, e tot o formă...de concurs...
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Eu asta vă spun...o testare...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- E tot o formă de concurs! Asta rămâne de văzut, în funcție de câte persoane vor fi disponibile
pentru posturile astea! Dacă vor dori 3, 5 sau unul singur, asta impune și o probabilitate de
câștig.
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Vacantarea postului înseamnă concurs, domnule președinte!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, e un concurs doar pentru angajați, aici nu reușim să ne înțelegem....
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Nu scrie așa în lege.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Eee, nu scrie....
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Noi ne referim la legea -cadru, dar nu ținem cont de legile subsecvente.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, mă rog, e părerea dvs., e greșită!
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Nu e părerea mea, așa este legal!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Eu vă rog altceva: ați auzit, poate ați reținut, în expunerea doamnei director, cuvântul echipă!
Acolo, de bine de rău, sunt niște persoane foarte neliniștite de ce se întâmplă acolo, dar le
numeri pe degete, acolo se lucrează foarte bine în momentul ăsta și cu o tentă constructivă, aș
putea spune, între conducerea actuală, reprezentată și de doamna Neacșu, șefii de structuri,
sindicat chiar, așa că eu aș cere foarte multă înțelegere din partea dvs., și dacă mi-e permis și
din partea presei, pentru că e o perioadă extrem de dificilă și nu vrea nimeni să dea oameni
afară doar de dragul de a da afară, în condițiile în care, dacă vă aduceți aminte, am și spus la
momentul acelei reorganizări, că suma pe care o avem noi pe minus în deficit pentru
funcționarea direcției, este mult mai mare decât economia pe care o facem disponibilizând un
număr de oameni. Trebuia să dăm afară vreo 300, care au fost și angajați aiurea anii anteriori,
ca să echilibrăm cât de cât. Nu puteam să facem asta, că sunt oameni care n-au nicio vină
pentru situația creată și de care poate unii dintre ei, cei mai bine pregătiți pe domeniile
deficitare sunt necesari în structura aia, dar e foarte greu.. e foarte ușor să faci...să iei o
decizie greșită, nu spun neapărat rea, că nu am argumente în sensul ăsta și e mult mai greu so îndrepți. Suntem pe un proces îndelungat, în care e nevoie de multă răbdare, aveți
competență pe domeniul ăsta, oricare dintre dvs., vă rog frumos, că să fiți convinși că puteți
fi primiți de conducerea direcției, în integralitate, nu vorbesc aici doar de dl. Paraschiv sau de
doamna Neacșu și orice părere, orice idee bună care poate fi aplicată e considerată din start
binevenită și vă putem și evidenția dacă vreți, în modul în care puteți să ajutați. Dar niște
discuții doar de dragul de a le avea în contradictoriu pe un subiect care oricum e greu de
gestionat pentru cei mai mulți dintre angajații de-acolo, mi se pare ușor....
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Credeți că astea sunt discuții doar de dragul de a discuta...
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Sunt discuții, dacă nu înțelegeți chestia asta, că examenul presupune participarea la această
procedură a oricărui om din județul Giurgiu și testarea se referă doar la persoanele angajate
deja acolo care înțeleg situația și vor să treacă pe un alt post, poate inferior celui existent,
înseamnă că discutăm fără nicio șansă de a ne înțelege.
Dan Cristescu- consilier județean C.J.G.:
- Păi n-are nicio logică domnule președinte, vacantăm post unic, un post vacantat trebuie scos
la concurs, nu la testare!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aici, da!
Cosmin Simion-consilier județean C.J.G.:
- Îmi permiteți să intervin? De ce nu se transformă acele posturi, să nu mai ne lovim de această
vacantare și eliminarea acelor persoane din sistem!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Pentru că sunt categorii...sunt categorii de angajați care sunt într-un număr peste cel necesar
funcționării direcției și sunt alte categorii de funcționari unde sunt prea puțini. Dacă vorbim
de kinetoterapeuți dacă vreți, ar mai trebui să angajăm încă vreo 10 și dacă găsim, îi și
angajăm! Deci...și mai fac o precizare foarte importantă: niciuna dintre propunerile noii
organigrame, a fost și doamna Neacșu director interimar și poate să-mi confirme, n-a fost
gândită, desenată sau impusă de la nivelul consiliului județean! Toate sunt plecate de-acolo,
de la nivelul specialiștilor! De-asta mi-e și mie uneori destul de greu să vin cu argumente
neapărat în favoarea colegilor mei, deși asta îmi doresc și am fost mereu alături de ei, pentru
că ei sunt specialiști, noi suntem un deliberativ care trebuie să ținem cont de principii. Dacă
intrăm în detalii, în momentul în care credem că stăpânim foarte bine un domeniu, putem s-o
facem! Dar altfel, ar trebui să acordăm mai mare încredere celor care se pricep și se
străduiesc într-adevăr să găsească soluții.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Dacă-mi permiteți și mie....
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vă rog...
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Înțelegem că DGASPC-ul este un colos și că din punct de vedere financiar este aproape un
dezastru pentru județul Giurgiu. Nu există aici, în această zonă, o chestie de populism PSD
că încercăm noi să salvăm locurile de muncă. Eu vorbesc de cu totul și cu totul alt aspect! Ba
din contră: eu sunt unul dintre cei care va aclama și va spune: domnule nu e pregătit, nu știe
să-și facă treaba, fură, știu, există asistente care nu știu să facă o injecție și care într-adevăr,
beneficiarii beneficiază și de medic de familie și că se duc acolo să-și facă controalele.
Suntem de acord ca să se elimine o parte dintre ceea ce înseamnă oameni nepregătiți din
sistem, dar hai să-i dăm afară pe cei nepregătiți, pentru că mi se pare ciudat ca Centrul de la
Tândava..care are o....
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Tântava se numește concret...
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Tântava, îmi cer scuze...Tântava, Centrul de la Tântava, care are o dimensiune și are 48 de
beneficiari și cred că este identic sau cumva în oglindă cu cel de la Oinacu, nu? Mă înșel
doamna director?
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Nu, nu, nu, nu vă înșelați!
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- E aproape identic, la cel de la Oinacu nu pleacă nimeni, deci absolut nimeni nu este pus pe
lista aceea de preaviz, iar la Tântava, culmea, pleacă cei mai mulți din acest județ. Noi despre
asta ne referim, pare că undeva, pare că undeva nu este în regulă ceea ce se întâmplă cu
această organigramă. Nu dorim să ne opunem neapărat de dragul de a ne opune unei
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modificări de organigramă, ba chiar vă felicit pentru că ați reușit să le acordați acele tichete
de vacanță tuturor angajaților. Este un lucru extraordinar! Deci lucrurile bune le apreciem,
problema este că, cumva de la birouri nu pleacă nimeni, absolut nimeni și pleacă doar de la
căsuțe. Sau de la centrele respective.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu...n-aș crede...
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Haideți să mă lămuriți și pe mine cu această întrebare: centrul de la Oinacu, identic cu cel de
la Tântava, de ce nu pleacă nimeni din centrul de la Oinacu și pleacă doar de la centrul de la
Tântava? Nu au aceleași capacități? Mulțumesc!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Domnul Grigore, eu dacă...spune doamna? Da, vă rog!
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Vis-a-vis de afirmația, de întrebarea dvs. că nu ...pentru care motiv nu am transformat
posturile: vă spun că nu am avut temeiurile legale. Conform Legii 188, în Legea 188 puteam
transforma posturile. După ce aceasta a fost abrogată și a apărut Codul administrativ nu mai
există noțiunea de transformare. Pentru acest motiv nu am transformat posturile.
- Vis-a-vis de întrebarea dvs., care este motivul pentru care la Tântava am desființat și la
Oinacu nu am desființat, cunosc situația și în urma controalelor care au fost de la Ministerul
Muncii cât și de la AJPIS Giurgiu, acolo măsurile vis-a-vis de partea de personal și
autoritățile de control au constatat că există specialiști pentru acele posturi. Pe când la
Tântava nu au existat, și colegul meu, dl. consilier Răgălie cunoaște foarte bine care era
situația la începutul anului, până să venim cu prima propunere din luna martie, vis-a-vis de
organigramă, da, și care este situația ulterioară, că am îmbunătățit și am fost la un pas să ni se
închidă centrul de la Tântava. Oarecum am purtat discuții cu reprezentanții ministerului, să
ne mai dea o șansă, să îmbunătățim situația, de ce, pe ce motiv, din lipsă de fonduri, să nu fie
închis acel centru, iar dacă acel centru în acel moment era închis, vă dați seama că toți
salariații noștri de-acolo, rămâneau fără locuri de muncă. Repet, nu vor pleca acasă colegii de
la Tântava sau...niciun coleg, dacă vor înțelege situația și vor trece pe alte posturi. Da,
testarea profesională pentru personalul cu studii medii, va fi...am mers și ne-am gândit, pe
subiecte tip grilă, iar pentru colegii cu studii superioare, vor fi subiecte sinteză. Am luat în
calcul că le va fi foarte greu, dar dânșii cunosc legislația și nu neapărat vor fi întrebări pentru
îngrijitori, infirmiere, efectiv din ce ceea ce fac dânșii. Și eu știu, centrul de la Tântava este
un centru vechi, funcționează încă de la înființare, nu au cum să nu cunoscă legislația colegii
mei și eu sunt aici, lucrez în acest sistem de ani de zile și am pornit de jos și îmi cunosc
colegii, cunosc și nivelul referentului și nivelul celui cu studii superioare și tot așa. Deci eu
nu cred că ei nu vor trece, nu vor promova, nu vor face față unei testări.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Mulțumesc! Ultima întrebare, promit să închei subiectul! Doamna director, îmi spuneți că
acolo, la Tântava, nu sunt specialiști! Faceți parte cumva din vechea conducere a DGASPCului...
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Da...
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Vechea conducere nu s-a ocupat să angajeze specialiști?
Sorina Neacșu-director adjunct D.G.A.S.P.C.Giurgiu:
- Nu am spus...nu a contat cine a fost la conducerea instituției, persoana directorului. Toți
directorii care au fost la conducerea DGASPC s-au preocupat să angajeze specialiști! Dar,
până să se aprobe noile standarde de calitate, care revin și subliniez faptul că se axează mai
mult pe specialiști, înainte se axa pe personal de îngrijire! Da? Având în vedere că și în
domeniul de asistență socială se încearcă la nivel central să se îmbunătățească situația, s-au
autorizat și aceste standarde de calitate și cine a fost, care director a fost la conducerea
acestei instituții, a scos la concurs aceste posturi de specialiști. Vă pot spune, că au fost
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cazuri când posturi de asistenți sociali scoase la concurs, nu am avut niciun candidat. La fel
posturi de...și avem nevoie, avem nevoie de asistenți sociali. Am întrebat, am întrebat colegii
din țară ce se întâmplă, de ce nu vor să vină la Giurgiu, am mers la Facultatea de Asistență
Socială, vă spun, în urmă cu trei ani de zile-patru ani de zile și motivul a fost că tinerii nu se
mai întorc în Giurgiu, într-un oraș mic, să vină pe un salariu de 2000 de lei, cât ar lua un
asistent social debutant, nu mai vorbim de specialiști și rămân în orașele mari unde sunt și
ONG-uri, pentru că noi stăm prost și pe partea, pe sectorul de ONG-uri, la nivelul județului
Giurgiu. Apoi, am solicitat, am scos post în anii trecuți vă spun, deci nu a contat cine a fost la
conducerea acestei instituții, toți s-au preocupat de a scoate la concurs și posturile de
specialiști, într-adevăr, mult mai puține în anii trecuți. Medic neurolog pe partea de
specializare psihiatrie infantilă, niciun candidat! Nevoia, solicitarea, aveam controale și
aveam măsuri tot timpul! Am solicitat sprijinul Direcției de Sănătate Publică și am primit un
răspuns că nu există nici măcar la nivelul spitalului! Dar mite la nivelul DGASPC! Acesta a
fost motivul, dar nu că nu s-a preocupat cineva de a angaja specialiști! Acele posturi care au
existat...la vremea respectivă!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bine, mulțumim!
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Mulțumesc!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Bine că nu m-ați întrebat pe mine, că vă dădeam alt răspuns! Dar, rămâne așa, cum a zis
doamna director!Supun aprobării proiectul, vă rog!
- Cine este pentru? Mulțumesc! Împotrivă?
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 18 voturi „pentru”.
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- 8 voturi „împotrivă”.Dl. Răgălie țin să spun că nu a fost luat în calcul la vot...
Cristian Mihai Răgălie-consilier județean C.J.G.:
- Nu particip la vot!
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru” și 8 voturi „împotrivă” și 0 „abțineri”
devenind hotărârea nr.139
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- La „Diverse”, două chestiuni....
- Da...am semnat contractul pentru un proiect de mai mică dimensiune, Reabilitarea,
modernizarea și extinderea infrastructurii electrice de ventilare și tratare a aerului la Izvoru!
Este din saga aceasta interminabilă, de ce facem studiu de fezabilitate!? Am făcut un studiu
de fezabilitate de 120 de mii de lei și am câștigat 3 milioane! Deci investiție de 4%, nu știu
dacă crede cineva că este una neprofitabilă. Mai mult decât atât, prin acest proiect realizăm
niște categorii de lucrări acolo, care n-au fost luate în calcul niciodată. Vorbim în primul rând
de ceea ce presupune asigurarea fluidelor medicale extrem de necesare, am avut o pandemie,
spitalul Izvoru a fost spital Covid și au tratat bolnavii doar cu unități mobile de alimentare cu
oxigen, n-au rețea de oxigen acolo, vorbim de sisteme de monitorizare și de protecție în
privința incendiilor și au fost în țară multe cazuri când incendii produse întâmplător sau nu,
au generat inclusiv pierderi de vieți omenești, sunt foarte multe domenii de activitate în care
nevoile Giurgiului sunt extrem de mari! Și singura perioadă și cea mai prolifică dacă vreți,
din punct de vedere al finanțărilor, este aceasta, în care suntem toți parte, consilierii din
Consiliul Județean Giurgiu! Mi se pare extrem de nepotrivit să folosim întotdeauna, în lipsa
unor alte argumente, acest extrem de pueril de-a dreptul, că de ce facem studiu de
fezabilitate!?! Exact pentru asta facem studiu de fezabilitate, cheltuim un leu, ca să primim o
sută, pentru toate categoriile de nevoi ale acestui județ sărac, în continuare sărac! Poate cu
ajutorul dvs., o să avem ocazia să inventariem la sfârșitul mandatului multe realizări, pe care
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categoric, le împărtășim și le și împărțim cu consilierii, cu colegii din executiv, cu toate
persoanele din afară, care într-un fel sau altul sunt implicate. Dar asemenea realizări, eu cred
că trebuie apreciate și evidențiate, dacă vreți, cum spuneam, prin prisma unui efort colectiv
100% al tuturor celor implicați!
- Al doilea element de noutate se referă la demisia domnului Corbea Cătălin-Virgil, am vorbit
cu domnia sa, din motive legate de preocupările profesionale, de timpul liber în final pe care
poate să-l aloce oricine în consiliul județean, a considerat că este mai potrivit să renunțe la
această activitate, în favoarea altora care îi plac mai mult și care profesional repet, îl
reprezintă cumva, l-am sunat, am vorbit cu dânsul, îi mulțumesc pentru activitatea pe care a
depus-o în cadrul acestei structuri, conform procedurii, vom avea posibilitatea ca într-o
ședință următoare....
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Da, vom face un proiect de hotărâre pentru ședința următoare.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da...să validăm alt....
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Mai aveți...câți...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, atât până la momentul ăsta, ce ne rezervă viitorul, vom vedea cu toții...
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Nu știu ce a întrebat...ce-ați întrebat?
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Dacă mai aveți vreun consilier pe listă?
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu, sunt la dvs.toți...
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Vorbesc serios, pentru că nea Petrică era ultimul pe listă, la numărul 33...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Sunt convins...știu cine a făcut afirmația asta, e...foarte realistă...e...tipic...
- Dacă sunt alte...așteptați până la ședința următoare!
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Eu mai vreau să fac o precizare...
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Vă rog!
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Dl Grigore, ați făcut o observație cu privire la comisiile de specialitate, da? Asta ține de
fiecare comisie în parte, da? Ca să vă alegeți alt președinte, alt secretar, să vă rotiți în cadrul
comisiei. Asta nu facem noi. Ne înștiințați doar ce votați, cum hotărâți, da? Dvs. trebuie să
faceți lucrul ăsta în comisie.
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.:
- Am făcut, pentru că în prima ședință de consiliu, la început...dl. președinte a zis...
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Păi știu, da, a zis, dvs. faceți, că nu vine domnul președinte să hotărască cine cu cine...dvs. în
interiorul comisiei!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu mi s-a părut că a fost o propunere incorectă...
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Da, dar ține de dvs., președinte, toți membrii comisiei!
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Poate mai atenuăm în perioada următoare părerile astea divergente, mai ales pe niște teme,
care iarăși, ar trebui să ne apropie, nu să ne diferențieze. Eu n-am știut că Legea 188, care
tratează asistența socială a fost abrogată, dar nici nu-mi permit să....
Aurelia Brebenel-secretar general al județului:
- Nu, nu, a vorbit de 188 pe vechea...cu statutul funcționarilor publici.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Da, deci legea aceea nu mai este aplicabilă acum. Păi asta am spus și eu! N-am știut că a
fost...dar nici nu mi-aș permite să comentez pe marginea.... aplicabile sau neaplicabile,
pentru că n-aș vrea să risc să fiu ridicol. Bun, mulțumim mult pentru participare! O zi bună!

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu________
Andreea Ciotea
Giurgiu, 30 iunie 2022
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