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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 14 IULIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 14 iulie 2022, ora 

1300, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.267 din 11 iulie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) din 

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și 

completările ulterioare. 

  

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

 Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL CO 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent online 

3.  Meclea Alina PNL Prezent online 

4.  Corbea Cătălin –Virgil  PNL          ÎM 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent online 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

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 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent online 

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.  Vacant  PSD - 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent online 
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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.; 

- Dl.Vlad Ciobanu  – șef serviciu C.J.G.; 

- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 

- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 

- Dl.Cristian Țone – consilier C.J.G.; 

Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și 

exprimării votului. 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine ați venit la ședința extraordinară a consiliului județean din luna iulie!Căldură mare și 

activitate intensă !Pentru început vă invit să ascultăm intonarea Imnului Național. 

Se intonează Imnul Național. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Da, avem o ordine de zi mai subțire decât de obicei, 9 proiecte. Pentru început, 

dna secretar dacă avem cvorum 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, avem. 28 de consilieri prezenți, de membrii ai colegiului. Supun aprobării dvs.procesul 

verbal al ședinței ordinare din data de 30 iunie 2022. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? 

Împotrivă? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu. Așadar, avem proiect al ordinei de zi cu 8 proiecte. Sunt proiecte care 

reflectă, dacă vreți, activitatea obișnuită a instituție. Singurul care face o notă discordantă și 

sunt convins că toții avem o doză de regret, este primul legat de încetarea de drept a 

mandatului dlui consilier. Supun aprobării ordinea de zi, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 30 iunie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

- Proiect de hotărâre nr.150 din 06 iulie 2022 privind constatarea încetării de drept a 

mandatului de consilier județean al domnului Corbea Cătălin - Virgil și vacantarea locului de 

consilier județean ocupat de acesta, referatul de aprobare nr.13800 din 06 iulie 2022 al 

președintelui, referatul constatator nr.13089 din 29 iunie 2022 și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență. 

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

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

25.  Simon Diana-Marga PSD        Prezent 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent online 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD      Prezent 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent online 

29.  Cristescu Dan PSD      Prezent 

30.  Bardan Daniela PSD      Prezent 
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- Proiect de hotărâre nr.153 din 07 iulie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor 

finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022, referatul de 

aprobare nr.13929 din 07 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13939 din 07 

iulie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.13940 din 07 

iulie 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 

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

   dna. Pană Lidia-Doina   - dir. executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.151 din 06 iulie 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 412 Vărăști – DN 4; Prundu (DN 41)”, referatul de aprobare nr.13809 din 06 

iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13816 din 06 iulie 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 de mediu, ape, păduri și agricultură. 

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

   dna. Pană Lidia-Doina   - dir. executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.156 din 08 iulie 2022 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 8.954.000 lei, referatul de aprobare nr.13988 din 08 iulie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13996 din 08 iulie 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.154 din 07 iulie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.13930 din 07 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.13941 din 07 iulie 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    - președinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.146 din 06 iulie 2022 privind validarea rezultatului examenului 

pentru ocuparea funcției de medic șef Secția Chirurgie Generală, din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Giurgiu, referatul de aprobare nr.13742 din 06 iulie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.13752 din 06 iulie 2022 al Direcţiei patrimoniu, 

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

sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - dir. executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.147 din 06 iulie 2022 privind validarea rezultatului examenului 

pentru ocuparea funcției de medic șef Laborator analize medicale, din cadrul Spitalului 

Județean de Urgență Giurgiu, referatul de aprobare nr.13743 din 06 iulie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.13753 din 06 iulie 2022 al Direcţiei patrimoniu, 

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

sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

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

   dna. Daniela Burcea    - dir. executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.148 din 06 iulie 2022 privind validarea rezultatului examenului 

pentru ocuparea funcției de medic șef Secția Ortopedie și Traumatologie, din cadrul 

Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, referatul de aprobare nr.13744 din 06 iulie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.13754 din 06 iulie 2022 al Direcţiei patrimoniu, 

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

sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență. 

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

   dna. Daniela Burcea    - dir. executiv 

   dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

Ordinea de zi a fost aprobată cu unanimitate de voturi. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așa cum spuneam dl.Corbea și-a restabilit prioritățile, e un tânăr de viitor și e normal să 

acorde importanță maximă unor activități care i se potrivesc sau care-l satisfac mai bine decât 

administrația. Avem Comisia juridică cu acest proiect de hotărâre luat în discuție. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- La acest proiect avem doar referat constatator conform legii..  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.140 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Al doilea proiect nr.153 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

Județului Giurgiu și bugetului de venituri și cheltuieli al instituțiilor finanțate integral sau 

parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2022. Se muncește mult când e vorba de buget 

mai mult decât banii pe care îi avem la dispoziție. Avem un amendament care ține cont de 

faptul că recent s-au primit bani, un pic peste un milion de lei  reprezentând sumele pe care 

trebuia să le primească angajații centrelor rezidențiale din cadrul DGASPC pentru perioada 

de izolare din timpul pandemiei. Acesta este și motivul pentru care avem un amendament,    

l-ați avut la comisie sau citesc eu textele?  

Text original: modificările efectuate asupra bugetului; 

 Text modificat: se rectifică bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu pe anul 2022 

conform anexelor nr.1 și 2. Conform procedurii, supun aprobării dvs.întâi amendamentul. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Și în integralitate proiectul de hotărâre. Sunt foarte multe transferuri pentru asigurarea 

structurilor de funcționare la instituțiile din subordine. 
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- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi „pentru” (dl.Corozel Lucian nu participă la vot),  

devenind hotărârea nr.141 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.151 unul dintre drumurile pe care intenționăm să le finanțăm pe 

Programul Național Anghel Saligny: aprobarea documentației tehnico-economice la faza 

Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții Modernizare DJ 412 Vărăști – DN 4,  cu 

nominalizarea comunei Prundu doar pentru titulatură. Acel tronson între comuna Vărășți și 

DN4 este un tronson încă nemodernizat, de pământ, dar mă rog, a fost pietruit anul trecut, 

dar care este imperios necesar ca rută de ieșire din județ spre București. Avem comisii, spun 

eu că probabil mulți dintre colegi sunt  în online. Sunt unanimitate la toate mai puțin Comisia 

de buget, unde dl.Corozel nu participă la vot, probabil fiind o incompatibilitate. Dacă sunt 

comentarii din rândul dvs.? Supun aprobării, vă rog proiectul.   

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 27 voturi „pentru” (dl.Corozel Lucian nu participă la vot),  

devenind hotărârea nr.142 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.156 privind aprobarea contractării unei finanţări 

rambursabile interne în valoare de 8.954.000 lei. În toată țara și probabil și dincolo de granițe 

faptul că au crescut atât de mult prețurile la materiale impune două variante: sau se sistează 

lucrările cu șanse foarte, foarte mici de a le relua vreodată pentru că această creștere la 

materiale nu se va reduce și nu va permite revenirea la situația anterioară sau găsirea unor  

surse de finanțare pentru continuarea lucrărilor. Până la această oră, am mai spus cred, 

guvernul, în mărinimia sa, a găsit posibilitatea să ne ofere cadrul legal, să putem suplimenta 

valorile contractelor de execuție, nu s-au găsit și soluții financiare pentru a primii sume 

necesare acestor suplimentări. Ca atare, singura variantă disponibilă este să contractăm 

credite, dobânzile sunt bune. Sunt drumuri județene importante, tronsoane care sunt în 

intravilanul localităților așteptate de comunități, în cazul de față două dintre aceste zone sunt 

comuna Florești-Stoenești și un tronson în orașul Bolintin Vale. Am auzit păreri pro și 

contra. Nu mai reiau niciun fel de disertație pe marginea acestui subiect. Comisia de buget : 

3 voturi „pentru”, un vot „împotrivă”(dl.Corozel) și o abținere(dl Lazăr) care este și din 

Bolintin Vale, unde se modernizează un tronson. Pe dl Corozel, pe care îl respect, chiar l-aș 

întreba de ce a votat împotrivă, dar n-am onoarea asta. Dacă sunt intervenții din partea dvs? 

Supun aprobării, vă rog proiectul.   

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru”( Beianu D, Anculescu C, Meclea A, 

Ionescu C, Tudorache P, Danciu D, Gavrilă D, Negoiță I, Gica A, Georgescu M, Enache N, 

Deliu R, Lungu S, Tudor M, Nan T, Alecu C, Croitorescu A); 

10 „împotrivă”( Corozel L, Preda I, Vucă E, Răgălie C, Simon D, Bălan C, Grigore M, Simion 

C, Cristescu D și Bardan D) și o „abţinere” (Lazăr D), devenind hotărârea nr.143 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.154 privind acordarea unor sprijine financiare. Avem o 

procedură stabilită sunt foarte multe cereri de sprijin. Încercăm cu mare efort să avem la 

fiecare ședință câte o listă. Va fi destul de greu să onorăm toate solicitările până la sfârșitul 

anului, poate va veni totuși și rectificare și în acest an greu, ca să putem face mai mult pentru 

cei care sunt în suferință și chiar au nevoie.Comisia de buget: 4 voturi „pentru” și o abținere, 

dl.Lazăr și Comisia pentru sănătate, unanimitate. Dacă sunt discuții, vă rog? Supun aprobării 

proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.144 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.146 privind validarea rezultatului examenului pentru ocuparea 

funcției de medic șef Secția Chirurgie Generală, din cadrul Spitalului Județean de Urgență 

Giurgiu. Chiar dacă este o perioadă, cum spuneam greu de susținut din punct de vedere al 

costurilor de funcționare și consiliul și toate instituțiile din subordine, recte spitalul județean 

trebuie să asigure servicii de calitate. Între două situații dificile, cu finanțarea spitalului, cu 

trimitere imediată la calitatea serviciilor și creșterea fondurilor de salarii în fiecare lună 

printr-un contract cu Casa de Sănătate deocamdată, deocamdată mulțumitor, am ales evident 

această variantă, am dat voie conducerii spitalului, am dat aprobare să scoată la concurs un 

număr limitat de posturi, în primul rând cele de șefi de secție pentru a asigura organizare și 

funcționarea spitalului. Recunosc că aud neoficial din oraș comentarii pro și contra, zvonuri 

despre una și alta dintre posibilitățile de accedere într-o funcție în spital. Dacă e ceva în  

neregulă, cine e în măsură să sesizeze, cine e în măsură să cerceteze,  aș fi foarte încântat să o 

și facă pentru că ceea ce încercăm noi să facem la Spitalul Județean Giurgiu este exact să 

oferim tot ceea ce trebuie ca reproșurile, criticile din partea comunității către instituție să se 

diminueze, nu să se accentueze. Astea sunt bunele noastre intenții, mai departe vom vedea ce 

se întâmplă. Comisia pentru sănătate, unanimitate. Comisia juridică, unanimitate. Dacă sunt 

discuții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.145 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.147, similar validarea rezultatului examenului pentru 

ocuparea funcției de medic șef Laborator analize medicale. Comisia pentru sănătate, 

unanimitate. Comisia juridică, unanimitate. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.146 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și nu în ultimul rând, același tipar de proiect:Proiect de hotărâre privind validarea 

rezultatului examenului pentru ocuparea funcției de medic șef Secția Ortopedie și 

Traumatologie. Comisia pentru sănătate, unanimitate. Comisia juridică, unanimitate. 

Intervenții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.147 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă nu mai avem și punctul diverse pe ordinea de zi, dați-mi voie să fac considerații pe 

marginea a două subiecte pe care le consider interesante și pentru dvs. și pentru colegii din 

presă, evident. Primul este legat de faptul că astăzi am avut a doua întâlnire cu o echipă de la 

Consiliul Județean Călărași condusă de dl. președinte Vasile Iliuță despre posibilitate foarte 

interesantă de a ne asocia pentru a putea aplica un proiect împreună pentru modernizarea, 

preluarea în administrare, modernizarea digului de apărarea al Dunării și amenajarea unui 

traseu pentru biciclete pe toată lungimea acestei investiții, de-a lungul celor două județe.Vă 

amintesc că s-a stabilit la nivelul Comisie Europene, celebrul traseu pentru biciclete 

EuroVelo 6 în lungime de 3000 de km. Va fi localizat în România pe digul de apărare al 

Dunării, astfel încât cu efortul conjugat al tuturor consiliilor județene, vom avea un culoar 

pentru iubitorii de mers în aer liber pe biciclete, dar nu numai, de la Baziaș până la Tulcea. 

Asta nu ne împiedică să găsim soluții, să colaborăm și să gândim proiecte care să asigure 

dincolo de conectarea acestor tronsoane și o abordare unitară. Poate cu experiența colegilor 

din cele două consilii județene, să găsim și cea mai bună variantă de elaborare a unor 

documentații care să satisfacă toate cerințele iubitorilor de mișcare și de viață în aer liber, 
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viață în afara comunităților, oameni care iubesc aerul și soarele.Vom mai avea asemenea 

discuții. Vreau să salut acest gen de întâlniri și-n același timp să constat cu amărăciune, că în 

continuare la Giurgiu, pentru mine cel puțin PSD nu reprezintă în continuare decât o sursă de 

jigniri, de acuze nefondate, de comportament neprincipial și vă spun oficial, că am început să 

mă cam satur. Dacă după atâtea aproape rugăminți, îndemnuri, invitații la colaborare, tot asta 

este atitudinea de la cel mai înalt nivel al organizației, cred că ar trebui să gândesc și eu altă 

abordare, care, cumva, măcar să dea satisfacție unui om, în detrimentul unei organizații, 

probabil cu mulți oameni serioși și mai ales a unei comunități care dorește realizări, în niciun 

caz o ceartă inutilă și fără niciun fel de perspective sau avantaje pentru giurgiuveni. Vom 

vedea cum va evolua situația, dar repet, sunt extrem de dezamăgit. Mă supăr greu și îmi trece 

foarte greu și am început să mă cam supăr pe ceea ce îmi oferă conducerea acestei organizații 

cu care trebuie să colaborăm, mai ales că este cea mai grea perioadă de după 1990 și mai ales 

în acest context, orice idee bună, orice mână întinsă, ar fi în folosul giurgiuvenilor. Al doilea 

subiect este legat de concursul de ciclism care va avea loc pe 23. Am văzut comentarii și în 

presă, unele neinspirare, altele având la bază informații false și, evident și destule răutăți. Să 

fie foarte clar acest concurs organizat de o asociație pofesionistă, nu este unul destinat 

neinițiaților. Este un concurs pentru care deja s-au înscris peste 300 de participanți din toată 

țara și reprezintă o competiție iubită de foarte mulți iubitori care au deja ștate vechi în acest 

sport. Am discutat cu organizatorii, am obținut 100 de vouchere de participare gratuite, 25 le 

punem la dispoziție copiilor și adulților care vor avea doar de promovat această competiție și 

vor primi aceste vouchere în funcție de numărul de aprecieri de pe profilele lor, alte 25 le 

vom oferi colegilor din presă care sunt interesați să guste din mijlocul plutonului acest 

eveniment, iar restul de 50 vom găsi alte persoane, tineri din DGASPC, persoane care iubesc 

sportul și demonstrează că pot să participe la această competiție fără să creeze niciun fel de 

neplăceri sau deranj în organizarea care știu sigur, că va fi una ireproșabilă. Consiliul 

județean în parteneriat cu primăria folosește această competiție cu două scopuri declarate: 

anume de a promova județul Giurgiu și am discutat foarte serios cu organizatori să 

permanetizăm această competiție în fiecare an și al doilea argument este acela de a îndemna 

giurgiuvenii să înceapă să iubească, dacă n-o fac deja, ciclismul, să încerce și prin acest 

exemplu să înțeleagă cât de periculos este sedentarismul pentru fiecare dintre noi. În 

parteneriat cu primăria, vom avea posibilitatea după ce se vor stinge ecourile acestei 

competiții, să organizăm și noi alte concursuri, evident de mai mică anvergură cu niște 

condiții de participare absolut accesibile, gratuite pentru cei mai mulți și cu niște trasee care 

să nu ridice niciun fel de problemă celor care vor să intre în această categorie, a iubitorilor de 

plimbare cu bicicleta, dar revenind, evenimentul acesta este unul dorit de foarte multe 

consilii județene, nu știu, dar de municipalități care nu au încăput în program. Noi am avut 

ocazia să găsim o fereastră și să-i convingem să vină și la Giurgiu și eu voi fi prezent evident 

în ziua respectivă și sunt convins că marea majoritate a giurgiuvenilor care iubesc sportul vor 

considera că e un eveniment binevenit în județul Giurgiu. Dacă sunt și păreri critice 

justificate care ar putea fi argumentate nu neg și evident că le accept, dar cele care pleacă de 

la interpretări fără legătură cu realitatea și care pun într-o lumină proastă un eveniment 

dedicat județului Giurgiu, mi se par cel puțin neinspirate. Dacă sunt alte opinii sau alte păreri 

care să contravină la ceea ce am spus eu sau să contrazică ce am spus eu, chiar aș fi curios să 

le aud. 

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

- Doar o scurtă intervenție, chiar nu e deranjantă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și dacă e deranjantă, m-am obișnuit. 

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

- Am fost de acord cu acest proiect, chiar l-am votat. Să știți că și noi am citit și am văzut că 

taxa este cam măricică totuși pentru participanți 125 de lei, 125 de lei pentru însoțitori. Și 

mie mi s-a părut mare pentru că la noi în județ într-adevăr, oamenii sunt puțini mai săraci, să 
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spunem și într-adevăr, spuneți că e un sport la care nu participă toată lumea că este un 

eveniment totuși cu dedicație. Atunci eu nu am înțeles dacă totuși este cu dedicație de ce.. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-am folosit cuvântul ”cu dedicație”.  

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

- În regulă, îl spun eu, îl spun eu. Ori facem sport de masă și atunci ca și consiliu județean 

susține sportul de masă și încercăm să ajutăm pe toată lumea, ori dacă vin și am și o gramadă 

de sponsori, haideți să lase și câteva locuri libere măcar fără plată în cadrul acestora! Pentru 

asta am primit susținere financiară inclusiv de la consiliul județean și inclusiv de la consiliul 

local al municipiului Giurgiu și mai m-am mirat de o singură chestie, dar care nu este 

subiectul nostru. Văd că Crucea Roșie cere de fiecare dată sprijin financiar de la noi, dar în 

schimb sponsorizează alte activități de acest gen. Asta a fost intervenția doar că mi-aș fi 

dorit, ca într-adevăr, pentru locuitorii din județul Giurgiu, să fie o taxă, de nu știu, 30% din 

suma percepută de acești domni.Vă mulțumesc tare mult. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu. De vreme ce sunt, cum spuneam peste 300 de persoane întregistrate până la 

acest moment, este clar că taxa nu e considerată mare de cei care acceptă provocarea asta la 

nivelul la care a fost gândit de organizator.Nu ați fost atent, am spus că am primit de la ei 

100 de vouchere care înseamnă participare gratuită asta înseamnă, nu altceva. Dacă vom găsi 

100 de giurgiuveni din categoriile menționate care să se înscrie data viitoare, vom cere mai 

mult. Mie mi-e greu să cred pentru că cine a vizualizat traseul, își dă seama că nu e ușor să 

parcurgi ruta aia și să ajungi într-un timp rezonabil până se întunecă. 

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

- Și îți mai  trebuie și o bicicletă performantă.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și îți trebuie și o bicicletă performantă. Ce vom face noi ulterior, beneficiind de ecourile 

pozitive ale acestui eveniment, o să vedeți! În mandatul trecut dacă exista o apetență pentru 

sporturi, n-a existat una pentru sporturi active. Mai degrabă păcănelele și altele au fost 

promovate. Acuma așteptați un pic să vedeți cum organizăm noi următoarele competiții exact 

pentru categoriile de care spun  și care ne vizează și pe noi, pe giurgiuveni.. O să revenim cu 

un program de genul ăsta și așa cum ați votat, cum bine ziceți acest program, sunt convins că 

le veți vota și pe următoarele. Alte intervenții, vă rog? Bine, mulțumesc mult pentru efort. Ne 

vedem săptămâna viitoare la ședința ordinară a lunii.O zi bună! 
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