PROCES-VERBAL
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 21 IULIE 2022

Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 21 iulie 2022, ora 1300, în
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin
Dispoziţia nr.275 din 15 iulie 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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Prezență
CO
Prezent
Prezent
ÎM
Prezent
Prezent online
Prezent online
Prezent online
Prezent
Prezent
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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 online
Prezent online
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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.Vlad Ciobanu – șef serviciu C.J.G.;
- Dl.Mardale Nicu – consilier C.J.G.;
- Dna Ana – Maria Dude – consilier C.J.G.;
- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.;
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.:
- Începem cu intonarea Imnului Național!
Se intonează Imnul Național.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumesc.Bine ați venit la ședință! Mulțumim pentru efort, e o zi însorită. Mulțumim și
presei! Avem un număr rezonabil de proiecte, aveți ordinea de zi.Vă rog, dna secretar,
procesul verbal!
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:
- Sunt prezenți 28 de membri ai acestui consiliu, din 29 în funcție. Supun aprobării dvs.
procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 iulie 2022.
- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Vă mulțumesc.
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aveți proiectul ordinii de zi cu rapoartele comisiilor aferente și credem că ar trebui să fie
formele complete ale proiectelor de hotărâre cu toate informațiile relevante. Dacă sunt
comentarii pe marginea ordinii de zi, vă rog? Supun aprobării proiectul ordinii de zi, vă rog.
- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă?
- Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 iulie 2022 a Consiliului
Județean Giurgiu
Prezintă: dna.Aurelia Brebenel
- secretar general al judeţului
-

Proiect de hotărâre nr.152 din 07 iulie 2022 privind aprobarea contului de execuție al
bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul II 2022, referatul
de aprobare nr.13928 din 07 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13938 din
07 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
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-

Proiect de hotărâre nr.144 din 01 iulie 2022 privind aprobarea alocării sumei de 19.700 lei
pentru finanțarea unor cheltuieli aferente activităților de prevenire a consumului de droguri,
referatul de aprobare nr.13466 din 01 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.13535 din 04 iulie 2022 al Compartimentului Control intern și managementul calității,
avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul
Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei pentru educație, cultură,
tineret și sport
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Ingeaua Cristina
- manager public C.J.G.
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Radu Silviu Deliu
- preşedinte comisie
dl. Iulian Negoiță
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.160 din 12 iulie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare,
referatul de aprobare nr.14194 din 12 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate
nr.14198 din 12 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.149 din 06 iulie 2022 privind aprobarea Planului județean pentru
asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență
pe anul 2022, referatul de aprobare nr.13799 din 06 iulie 2022 al președintelui, raportul de
specialitate nr.13806 din 06 iulie 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
- președinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- dir. executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.157 din 11 iulie 2022 privind încheierea unui Acord de Asociere
între Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și CTPark
în vederea organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip târg național, respectiv
”Forța Fermierilor Expo”, referatul de aprobare nr.14050 din 11 iulie 2022 al președintelui,
raportul de specialitate nr.14060 din 11 iulie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și
contracte și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Daniela Pătru
- șef serviciu
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.155 din 07 iulie 2022 privind aprobarea structurii organizatorice, a
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de
aprobare nr.13944 din 07 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13946 din 07
iulie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității
instituțiilor publice de cultură, 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. Mariana Ionescu
- consilier
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dl. Radu Silviu Deliu
dl. Silviu Cristian Anculescu

- preşedinte comisie
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.145 din 05 iulie 2022 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Giurgiu nr.10 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de
specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din
subordinea acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, referatul de aprobare nr.13650
din 05 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.13656 din 05 iulie 2022 al
Compartimentului Resurse umane, salarizare și coordonarea activității instituțiilor publice de
cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Ana-Maria Dude
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.161 din 13 iulie 2022 pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile
aferente proiectului „Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”
(„Modernizare DJ601:Bolintin Vale - Malu Spart - DN 61”) Acronim: W- TEN, referatul de
aprobare nr.14295 din 13 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.14302 din 13
iulie 2022 al Compartimentului Programe și proiecte europene, 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. Mădălina Ghimpețeanu
- consilier
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Cătălin-Ionuț Ionescu
- preşedinte comisie

-

Proiect de hotărâre nr.159 din 11 iulie 2022 pentru modificarea și completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.103 din 23 mai 2022 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din
instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu în anul 2022, referatul de
aprobare nr.14051 din 11 iulie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.14061 din 11
iulie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei pentru educație,
cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență.
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Daniela Pătru
- șef serviciu
dl. Iulian Negoiță
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Avem o suplimentare? Două proiecte care au fost din păcate, elaborate ulterior emiterii
primului set de documente. Sunt, ați văzut mai mult ca sigur, proiecte care poate că succită și
comentarii, dar mai mult decât atât interes și, poate cu ajutorul dvs., le și transformăm în
hotărâri ale consiliului județean. Dacă despre proiectele de pe ordinea de zi suplimentară sunt
intervenții, solicitări de completări de informații?Supun aprobării, vă rog, suplimentarea.
- Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? Mulțumesc.
Proiect de hotărâre nr.162 din 18 iulie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii „Extindere și dotare Secția de Boli Infecțioase și
Compartiment HIV din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, B-dul București,
nr.18, municipiul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.14559 din 18 iulie 2022 al președintelui,
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raportul de specialitate nr.114565 din 18 iulie 2022 al Direcţiei achiziții publice și investiții,
avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul
Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Lidia Pană
- director executiv
dna. Elisabeta Mihalcea
- preşedinte comisie
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
-

Proiect de hotărâre nr.163 din 19 iulie 2022 privind aprobarea solicitării Consiliului
Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere din
domeniul public al municipiului în domeniul public al judeţului, a Bazinului de înot didactic
„Steaua Dunării” situat în intravilanul municipiului Giurgiu, Zona de Agrement Steaua
Dunării, județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.14651 din 19 iulie 2022 al președintelui,
raportul de specialitate nr.14657 din 19 iulie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare
servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru investiții,
patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică
Prezintă: dl. Dumitru Beianu
- președinte C.J.G
dna. Daniela Burcea
- director executiv
dl. Mihai-Bogdan Tudor
- preşedinte comisie
dl. Silviu Cristian Anculescu
- preşedinte comisie
Suplimentarea a fost aprobată cu unanimitate de voturi.

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Primul proiect nr.152: aprobarea contului de execuție al bugetului propriu de venituri și
cheltuieli al Județului Giurgiu. Este un document care se aprobă la finalul fiecărui trimestru.
Dacă sunt intervenții? Comisia de buget a dat un aviz favorabil. Din partea dvs.există
intervenții pe marginea proiectului, vă rog? Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.148
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.144: privind aprobarea alocării sumei de 19.700 lei pentru finanțarea
unor cheltuieli aferente activităților de prevenire a consumului de droguri. Folosim și această
ocazie să evidențiem implicarea consiliului județean pentru un fenomen extrem de periculos
și îngrijorător în același timp dat fiind că și în rapoartele instituțiilor abilitate și în ceea ce
auzim în comunitate, din păcate numărul tinerilor în genere care consumă droguri crește în
continuu. Poate că ar fi necesare mai multe campanii de informare asupra pericolelor și
modalități concrete de descurajare.Ca și instituție, consiliul județean nu poate decât să susțină
asemenea cheltuieli pentru asemenea activități. Consider și eu, nu-mi închipui că aveți altă
opinie, că au o importanță și acestea. Sperăm că într-un set de măsuri, pe care guvernul poate
le gândi pentru perioada următoare, vom avea și noi o implicare mai accentuată, caz în care
lansez invitația și dvs. și celor care sunt implicați direct în aceste activități de prevenire, să
vină cu orice fel de propuneri pentru a putea susține cum spuneam, tot ceea ce este necesar ca
să-i ținem departe pe tinerii noștri de acest flagel atât de dăunător. Dacă sunt intervenții, vă
rog? Comisia de buget, Comisia de sănătate,Comisia pentru educație, avize favorabile. Supun
aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.149
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Proiect de hotărâre nr.160 privind acordarea unor sprijine financiare. Situația se repetă.O
listă mult mai lungă decât anexa la această hotărâre care alocă o sumă de bani pentru câteva
solicitări.Vom continua la fiecare ședință să aprobăm un număr de solicitări. Se anunță o
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rectificare bugetară, dar neoficial, ni s-a comunicat că va fi extrem de sărăcăcioasă pentru
administrația locală, poate pentru asistență socială vom avea parte de o suplimentare dat fiind
că și în Giurgiu, ca probabil în multe alte județe, nu sunt acoperite cheltuielile de funcționare
pe toate cele douăsprezece luni ale anului. Dacă sunt intervenții? Comisia de buget, Comisia
pentru sănătate, avize favorabile. Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.150
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.149 privind aprobarea Planului județean pentru asigurarea
resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență pe anul
2022. Un plan iarăși aprobat în fiecare an. Sperăm să avem cele necesare pentru orice situație
specială în preocuparea comună de a salva bunuri și mai ales vieți omenești. Dacă sunt
intervenții, vă rog? Comisia de buget, Comisia juridică, avize favorabile. Supun aprobării
proiectul. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.151
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.157 privind încheierea unui Acord de Asociere între
Asociația Forța Fermierilor, Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și CTPark în
vederea organizării în comun a unei expoziții cu public, de tip târg național, respectiv ”Forța
Fermierilor Expo”. Pentru cei mai puțini familiarizați cu genul aceasta de activități, Forța
Fermierilor este asociație cu foarte mare implicare în organizarea unor asemenea evenimente.
Dna vicepreședinte s-a ocupat de discuțiile și negocierile ulterioare. A participat la prima
întâlnire la sediul CTPark. CTPark este o firmă de logistică foarte, foarte mare în nordul
județului. Întreaga conducere de acolo este foarte apropiată de noi și sunt unii dintre cei care
susțin învățământul profesional în județul Giurgiu. Au fost primii care au alocat o sumă de
bani pentru suplimentarea burselor acordate copiilor care au optat pentru învățământ
profesional. Încercăm acum o altă formă de colaborare, dacă acest eveniment va fi organizat
corespunzător și va avea evident și cota de interes aferentă, ne-am propus să-l permanetizăm.
Dacă sunt intervenții, vă rog, din partea dvs.? Comisia juridică, aviz favorabil.
Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.152
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.155 privind aprobarea structurii organizatorice, a
organigramei și a statului de funcții ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Nu sunt prea
multe de spus. Încercăm permanent să completăm cel puțin funcțiile de specialiști, care se
mai și vacantează sau poate că, îmi cer scuze pentru formulare, sunt ocupate de persoane nu
tocmai la înălțimea pretențiilor pacienților. E o situație complicată și la noi ca peste tot în
țară. Poate dacă vom reuși să demarăm în primăvară construirea celor 48 de locuințe pentru
specialiști, vom avea un atu hotărâtor în atragerea unor specialiști de mare clasă, medici
evident care să completeze echipa de la spital. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Comisia
juridică, aviz favorabil.Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.153
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.145 privind modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea
Consiliului Judeţean Giurgiu nr.10 din 31 ianuarie 2018 privind stabilirea salariilor de bază
pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie”.
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Dacă sunt intervenții,vă rog? Administraţia e complicată,asistența socială e cruntă, cel puțin
la nivelul responsabilităților. Nici nu știu cum aș putea să susțin într-o formulare cât mai
scurtă asemenea afirmație, dar credeți-mă, că este cea mai complicată modalitate de a încerca
să faci bine când ai posibilități limitate. Comisia pentru sănătate, Comisia pentru buget, aviz
favorabil. Comisia juridică, aviz favorabil. Supun aprobării proiectul.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.154
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.161 pentru aprobarea cheltuielilor neeligibile aferente
proiectului„Well connected nodes Giurgiu - Borovo to TEN-T transport network”
(„Modernizare DJ601:Bolintin Vale - Malu Spart - DN 61”). Avem o mare problemă cu
acest drum județean. Aici este vorba de ce spuneam și data trecută, creșterile atât de mari la
materii prime generează cheltuieli neeligibile foarte greu de suportat.Discutam și cu persoane
de rang inferior din executiv, e absurd să apară din partea guvernului bază legală pentru a
putea declara aceste cheltuieli eligibile, dar nicio formă de susținere în acoperirea lor,
exceptând creditele. Aici putem să accesăm un credit indiferent de gradul de îndatorare și de
plafonul pe care îl are Comisia Locală de Aprobare a Împrumuturilor Locale pentru că e
vorba de fonduri europene, dar situația similară din cadrul proiectelor finanțate din PNDL1,
2, bugete naționale, Programe Naționale de Investiții, crează o problemă suplimentară că
pentru asemenea credite, banii au fost, pragul, a fost epuizat și atins, mai bine zis în luna
februarie, așa că suntem practic în imposibilitate de a finanța în continuare investiții atât de
așteptate.Poate la rectificare o să trimitem o adresă oficială și probabil și UNCJ se va implica
să încercăm să convingem guvernul să găsească o soluție. Știu că e complicat să modifici
ținta de deficit, dar și situația actuală e una la fel de complicată.Comisia de buget, aviz
favorabil. Comisia pentru investiții. Dacă sunt intervenții sau soluții, așteptăm de la oricine o
soluție salvatoare. Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.155
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Mă gândeam, chiar voiam să vă întreb dacă e atribuit contractul și mă gândeam la Ordonanța
47 cea cu ajustarea prețurilor materialelor la fel și Ordonanța 15, asta numai în cazul în care
și constructorul, dar știu că nu sunt acoperitoare, clar.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu sunt acoperitoare.
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Sută la sută.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Îmi dau voie să le plătim, dar nu ne oferă nicio sursă. În privința asta avem declarat un
câștigător și ocupantul locului doi a făcut contestație. Așa că vrem nu vrem, trebuie să
așteptăm măcar hotărârea CNSCE și după aceea, tot comisia îmi va da o sugestie. În caz că
vom câștiga, noi avem varianta să semnăm contractul cu niște riscuri, chiar dacă contestatarul
va continua la apel. În caz că pierdem, obligatoriu trebuie să așteptăm și apelul. Cel puțin 30
de zile va trebui să mai așteptăm, știu că sunt foarte multe comentarii în zona aceea. Dl.Lazăr
cred că le contabilizează cel mai bine. E un tronson de drum destul de degradat și care, din
păcate, crează destul de multe incidente în trafic și nu de multe ori cu persoane rănite și
pagube, dar astea sunt prevederile și indiferent ce ne-am propune suntem obligați să
respectăm toate aceste constrângeri legale. Supun aprobării proiectul, vă rog. Cine este
pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
- Îl supusesem la ... Prefectura n-are ce să spună la proiectul asta de hotărâre, dacă l-am
aprobat de două ori.
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.159 pentru modificarea și completarea anexei la
Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.103 din 23 mai 2022 privind aprobarea
Regulamentului de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din
instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu în anul 2022. Avem o
problemă legată de faptul că spre deosebire de anul trecut, când rețin am avut 36-38 de cadre
didactice care au depus documentații și evident au primi aceste stimulente, acum avem
undeva la 120-130-160 oricum, un multiplu de patru, cel puțin. Evident că n-am anticipat o
asemenea creștere, 132 cumva ca la creșterea prețului la carburant, aceeași aliură are graficul
și nici nu putem suplimenta bugetul cu o sumă atât de mare pentru că nici nu e foarte corect
din punct de vedere financiar și nicio temeinică justificare nu avem. Așa că va trebui să
acceptăm niște modificări care să ne ajute cumva în aceeași prevedere bugetară să onorăm
toate aceste eforturi urmând ca de anul viitor poate comisia va găsi alte criterii care să ofere o
filtrare mai exactă a celor care merită cel mai mult, urmând ca etapizat să putem să premiem
pe toți cei care confirmă și care au activitate în această zonă. Comisia juridică, aviz favorabil.
Din partea dvs.dacă sunt intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.156
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Suplimentarea? Proiect de hotărâre nr.162 privind aprobarea documentaţiei tehnicoeconomice pentru obiectivul de investiţii „Extindere și dotare Secția de Boli Infecțioase și
Compartiment HIV din cadrul Spitalului Județean de Urgență Giurgiu, B-dul București,
nr.18, municipiul Giurgiu”. Este un proiect preluat din mandatul anterior pe care l-am și
modificat din mai multe rațiuni și de funcționalitate și de costuri. L-am depus la CNI pentru că
altă sursă de finanțare nu era identificată la momentul inițial. Trebuie să fac nominalizarea că
dl.deputat Alexandru Andrei s-a ocupat să susțină interesul spitalului și să susțină în speță,
acest proiect dat fiind că vorbim de o secție cu foarte mulți pacienți în județul Giurgiu. E doar o
modificare de titulatură.Am pierdut oricum mai bine de o lună pentru că procedurile au devenit
atât de laborioase și birocratice în adevăratul sens al cuvântului, încât nu a putut intra în
Comisia tehnică de avizare la CNI pentru că n-au fost de acord cu formularea anterioară. Era
ceva doar de extindere și modernizare și au spus că, din rațiuni pe care ei le cunosc și noi nu
putem să le cuprindem, să scoatem cuvântul modernizare, să rămână doar extindere. Așa că
facem această cuvenită precizare foarte importantă și cu ambiție reluăm demersul în speranța
că vom obține finanțarea dorită. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Comisia de buget,
Comisia pentru investiții, avize favorabile. Supun aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.157
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Și în sfârșit Proiect de hotărâre nr.163 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean
Giurgiu către Consiliul Local al Municipiul Giurgiu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul
public al municipiului în domeniul public al judeţului, a Bazinului de înot didactic „Steaua
Dunării” situat în intravilanul municipiului Giurgiu, Zona de Agrement Steaua Dunării,
județul Giurgiu. Probabil toți cunoașteți așa, situația generală. Este o investiție realizată de
compania națională. Mi-aprind eu paie în cap spunând că sunt foarte multe inconveniente
acolo și sunt foarte multe probleme de remediat, de la partea de arhitectură până la sistemul
de încălzire al apei, dar mai mult decât atât funcționare pe sistemul propus cu centrale cu gaz
este foarte costisitoare, undeva la 50-60 de mii de lei lunar, motiv pentru care am considerat
oportun să luăm în calcul că și copii din comunele limitrofe cel puțin, dacă nu și cele situate
la o distanță acceptabilă de municipiu, vor să vină să învețe să înoate în acest bazin. Am
discutat și la CNI am discutat și cu dl.primar Anghelescu, dat fiind situația mult mai dificilă
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a primăriei, financiar vorbesc, nu că ne-am lăuda noi foarte tare la capitolul astă, am
considerat oportun să inițiem acest proeict de hotărâre. Încercăm să preluăm noi acest bazin
de înot. Vom colabora cu primăria pentru funcționare, dar rămâne să facem o expertiză foarte
exactă, să vedem dacă putem să permitem accesul în perioada imediat ulterioară preluării sau
va trebui să facem toate reparațiile cuvenite, înainte de a-l face funcțional. Deocamdată
suntem în prima etapă. Facem conform legii solicitare către consiliul local pentru această
preluare. Dacă sunt propuneri, iarăși sau? Vă rog.
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Mai repede aș întreba, nu știu ce se întâmplă la municipiu că văd că e a nu știu câta oară când
tot vin și ne cer ajutor?
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Nu vin. Eu m-am oferit.
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Ne tot oferim, ne tot oferim și avem și noi problemele noastre. Mai devreme discutam de
acoperirea fondurilor necesare pentru acordarea stimulentelor, avem majorări salariale în
urma unor sentințe judecătorești și așa mai departe și nu mai zic, îmi e și groază să mă
gândesc la cheltuielile neeligibile de la proiectele pe care le avem în derulare deja odată cu
majorarea prețurilor materialelor și ce o să vină pe PNRR și aici voiam să ajung și să întreb
totuși nu mergea depus acest proiect pentru eficientizare pe PNRR? De ce n-a făcut-o
primăria, de ce n-am luat noi mai devreme? Pentru că parcă termenul limită, dacă nu mă
înșel, a trecut.
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Avem în calcul și depunerea unui proiect cu acest subiect, vom vedea care sunt termenele și
mai ales care este perioada de evaluare de aprobare..vor mai fi sesiuni și în toamnă.
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Da.Să vedem dacă mai rămân bani
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Din păcate a fost semnat un proces verbal de recepție care, chiar nu aș vrea să dezvolt
subiectul, parcă să zic că n-a fost precedat de executarea tuturor probelor la instalațiile
necesare, repet, primăria la momentul ăsta nu cred că poate fi acuzată de faptul că are o
situație financiară foarte, foarte dificilă ori aici vorbim de o investiție la care, asta vreau să
rețineți, am și spus, dincolo de problemele astea tehnice care vor fi remediate într-un fel sau
altul, acum sau mai târziu, presupune o cheltuială foarte mare pentru partea de funcționare.
Putem să gândim o soluție tehnică pe o finanțare europeană sau pe un fel de leasing, dacă
vreți, pe care să-l contractăm cu o firmă care produce și instalează sisteme de panouri de apă
caldă, dacă e nevoie, panouri fotovoltaice, dacă soluția tehnică va fi asta. Am considerat că e
un obiectiv prea important ca să rămână nefuncțional și am considerat că nevoia noastră de a
asigura condiții propice și copiilor din comunele limitrofe cel puțin, pe o rază de 30-50 de
km, orice copil poate să vină cu ajutorul primăriei,cu ajutorul școlii la asemenea cursuri, ne
obligă și să implicăm consiliul județean alături de primărie în rezolvarea tuturor acestor
deficiențe. Sunt plusuri și minusuri, avantaje și dezavantaje, nu contest nimic din ce spuneți,
dar datoria noastră este să găsim soluții. Dacă se găseau până acum se deschidea acest bazin
nu în mandatul ăsta, în mandatul trecut. Dar repet, e foarte complicat atunci când investiția e
realizată de o companie națională, după aceea autoritatea locală preia și este obligată, nu de
puține ori să găsească soluții, la surprize deloc plăcute, legate de funcționalitate. Se mai
întâmplă și la case mai mari și în județe mai dezvoltate.
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Sper să se găsească soluție prin deschiderea unei alte sesiuni pe PNRR sau pe alte programe
dacă nu vă spun că e un tren ratat, totuși. Nu, nu vă acuz pe dvs. Mai repede înspre Primăria
Giurgiu, acolo….
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Aveți o direcție de la dl. Mina.
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Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- N-am nicio, credeți-mă că nu am…
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- M-a lăsat în pace pe mine și a început cu dlui. Dl Anghelescu este prietenul meu, am fost
primul din organizația PNL care a susținut candidatura lui și nu refuz nicio ocazie de a-l
ajuta pe dlui pentru că, prin intermediul persoanei Adrian Anghelescu, vizez întreaga
comunitate giurgiuveană care, în situația de față, mai degrabă ar avea nevoie de o soluție
constructivă decât de o discuție strict teoretică și ineficientă.
Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.:
- Sută la sută!
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Alte intervenții, vă rog? Comisia pentru investiții, Comisia juridică, avize favorabile. Supun
aprobării proiectul, vă rog.
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.158
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.:
- Mulțumim mult pentru înțelegere și pentru efort! Vom găsi o modalitate să ținem cont de
doleanțele dvs. vizând luna de concedii, dar avem de aprobat o documentație care să ne
permită să scoatem la licitație un teren din domenilu public al județului.Vă ținem la curent cu
soluția și evident, o să vă propunem pentru a fi pusă în dezbaterea consiliului județean.
Mulțumesc mult. O zi frumoasă!

PREŞEDINTE,
Dumitru Beianu

SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,
Aurelia Brebenel

Redactat,
Iulia Teodorescu________
Giurgiu, 21 iulie 2022
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