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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 03 NOIEMBRIE 2022 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 03 noiembrie 2022, 

ora 1100, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.398 din 01 noiembrie 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 Prezent online 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Absent 

4.  Vacant   PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent online 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent online 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD Prezent online 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga 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.; 

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

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

- Dl. Grătianu Cristian – administrator public C.J.G.; 

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

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

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

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

exprimării votului. 

 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați giurgiuveni de acasă, din țară, de peste hotare ! Bine ați venit la ședința 

extraordinară a consiliului județean. Avem un număr nu foarte mare de proiecte, dar ca de 

fiecare dată importante și vrem să ne sprijiniți cu intervenții, cu opinii și în final cu votul 

dvs., sperăm favorabil. Ca de obicei pentru început Imnul Național al României. 

Mulțumesc. Așadar, aveți în față sau ați parcurs ordinea de zi, un număr de 11 proiecte. Este 

o ședință extraordinară, o să mai avem o ședință ordinară săptămâna viitoare la care vom și 

suplimenta, acum nu cred că este cazul decât dacă aveți dvs. un proiect care îndeplinește și 

prevederile regulamentare. Dacă sunt intervenții pe marginea ordinii de zi, vă rog? Supun 

aprobării proiectul ordinii de zi.  

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

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 27 octombrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.268 din 17 octombrie 2022 privind aprobarea actualizării Devizului 

general, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare 

de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 503A, 

Halta CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu – Răsuceni – Limită județ 

Teleorman”, referatul de aprobare nr.20232 din 17 octombrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.20234 din 17 octombrie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

        dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin-Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent online 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent 
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3. Proiect de hotărâre nr.283 din 26 octombrie 2022 pentru aprobarea documentaţiei tehnico 

– economice actualizate pentru obiectivul de investiţii „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenții, referatul de aprobare nr.20860 din 26 octombrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.20867 din 26 octombrie 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. Lidia Pană    - director executiv 

      dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Cătălin-Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

    dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.270 din 19 octombrie 2022 pentru modificarea Anexei nr.2 la 

Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.103 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea 

,,Master Planului, revizuit, pentru infrastructura de apă și canalizare în județul Giurgiu” 

cuprinzând și ,,Lista cu investiții prioritare 2014-2020 în județul Giurgiu - Alimentare cu apă 

și canalizare”, referatul de aprobare nr.20364 din 19 octombrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.20370 din 19 octombrie 2022 al administratorului public, 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 

   dl. Cristian Nicolae Grătianu  - administrator public 

      dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.276 din 24 octombrie 2022 privind aprobarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.20725 din 24 octombrie 2022 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.20729 din 24 octombrie 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 

 

6. Proiect de hotărâre nr.277 din 24 octombrie 2022 pentru modificarea art.1 al Hotărârii 

nr.153 din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, cu 

modificările ulterioare, referatul de aprobare nr.20735 din 24 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20737 din 24 octombrie 2022 al Serviciului Juridic-

contencios și contracte, 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 Pătru    - șef serviciu 

     dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.279 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului „Centru 

Recuperare Neuromotorie pentru adulți în județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.20824 

din 25 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20831 din 25 octombrie 

2022 al Compartimentului Programe și proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 
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Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - președinte C.J.G 

   dna. Elena Dumitrașcu   - consilier 

      dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Cătălin-Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.280 din 25 octombrie 2022 privind aprobarea proiectului „Centru 

de Zi pentru adulți în județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.20825 din 25 octombrie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.20832 din 25 octombrie 2022 al Compartimentului 

Dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul 

Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

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

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

        dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Cătălin-Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

     dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.284 din 27 octombrie 2022 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor 

finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 

lei, cu modificările ulterioare, referatul de aprobare nr.20950 din 27 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20956 din 27 octombrie 2022 al Serviciului Buget-

finanțe și contabilitate, 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

        dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.285 din 28 octombrie 2022 privind aprobarea exploatării şi 

repartizării masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor județene DJ 

601 – zona Bolintin Deal – Limită județ Ilfov, DJ 601 – zona Crevedia Mare, DJ 411 – zona 

Comana – Budeni și DJ 412A – zona Grădiştea – intersecție cu DJ 411, referatul de aprobare 

nr.21054 din 28 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.21064 din 28 

octombrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

       dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.274 din 20 octombrie 2022 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Giurgiu în Comisia Județeană privind Incluziunea Socială, referatul de 

aprobare nr.20538 din 20 octombrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.20542 

din 20 octombrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, 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 Pătru    - șef serviciu 

     dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Dna secretar, partea dvs. de intervenție importantă. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Din totalul de 30 de membri ai Consiliului Județean Giurgiu sunt prezenți 29. Supun 

aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 27 octombrie 2022. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim și noi. Sperăm că și această ședință să fie la fel de eficientă și comprimată ca cea 

din 27. Primul punct: Proiect de hotărâre nr.268 privind aprobarea actualizării Devizului 

general, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor de cofinanțare 

de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 503A. 

Este un drum pentru care avem o lucrare în derulare de ceva vreme. Am făcut o actualizare 

după ce am făcut și o suplimentare a sumei. Dacă sunt intervenții, vă rog din partea dvs.? 

PNDL–ul ăsta a fost bun, se apropie de final, dar uite că și la atâția ani de la demararea 

programului, mai sunt lucrări care beneficiază de finanțare pe aceste programe. Comisia de 

buget, finanțe? Aviz favorabil. Comisia pentru investiții? Aviz favorabil. Dacă nu 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.255 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.283 pentru aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizate pentru obiectivul de investiţii „EFICIENTIZARE ENERGETICĂ 

SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”. Și acest proiect are un istoric, s-a depus un 

proiect încă pe fonduri europene, pe POR, dacă nu greșesc, dar suma disponibilă la acel 

moment s-a dovedit insuficientă. Am renunțat la un proiect european, am redepus pe 

PNRR și am obținut de peste 3 ori suma inițială. Am realizat o actualizare pentru că 

evoluția prețurilor ne obligă să abordăm asemenea măsuri și am ajuns la o valoare de 26 de 

milioane, dacă nu greșesc. Sperăm să fie o investiție care să rămână ca element de  

reprezentativitate pentru județul Giurgiu, pentru administrație în general. Dacă sunt 

intervenții, vă rog? Vă rog. 

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

- Mulțumesc, dle președinte. Știți că la comisie, cel puțin la comisia economică noi ne-am și 

abținut la acest proiect. De această dată îl vom vota, însă sunt niște aspecte care ar trebui 

menționate și cumva lămurite de personalul de specialitate. Într-adevăr, s-a renunțat la acel 

proiect și cofinanțarea era tot de 3 ori mai mică decât deduc eu că ar fi această cofinanțare. 

Da, pentru că nu se spune nimic în proiect, se spune doar valoarea DALI-ului, în schimb 

nu se spune nimic legat de valoarea proiectului semnat prin PNRR. Am căutat undeva și 

apare a fi 21 de milioane, ceea ce înseamnă că ar rezulta o finanțare de 5,6 milioane pentru 

acest proiect. Dacă greșesc, vă rog să mă întrerupeți sau să mă corectați. Ideea este că nu 

am găsit această informație. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De întrerupt, nu.   

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

- Dacă atunci unul dintre aspectele pe care le-am reclamat a fost, dacă-mi amintesc eu bine 

și valoarea cofinanțării care era de 1,4, acum am ajuns la o cofinanțare de 5,6 milioane, 

într-adevăr și suma este de 3 ori mai mare. Problema se pune însă de unde vom găsi resurse 

pentru a suporta această cofinanțare având în vedere faptul că noi deja ne împrumutăm 

pentru a termina investițiile curente. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cine v-a spus că ne împrumutăm pentru investiții curente? Sau ce înțelegeți prin curente? 

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

- Chiar la această ședință mai avem un proiect în care aprobăm niște împrumuturi.  
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, facem o modificare. 

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

- Da, nu e nimic nou, dar tot împrumut e. Ok. O chestiune pe care eu nu o înțeleg este, dacă 

noi știam de la început sau din iunie, mă rog, care este valoarea eligibilă maximă prin acest 

proiect, de ce nu am încercat să ne rezumăm la o valoare cât mai apropiată de aceea, de 21 de 

milioane? Nu știu dacă impune un procent de cofinanțare această axă sau nu, iar dacă nu 

impune, de ce nu am încercat să ne rezumăm să fim cât mai aproape de această valoare de 21 

de milioane? Pentru că 5,6 milioane cofinanțare e o sumă importantă și totodată, chiar și 

suma globală, nu sunt constructor, nu pot să spun eu cât ar valora o eficientizare la acest 

obiectiv de investiții, dar 5 milioane de euro că atât înseamnă 5 milioane și ceva, 26 de 

milioane lei, păi, putem să facem una nouă.    

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O clădire nouă? Sunteți sigur de ce spuneți? 

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

- V-am spus că nu sunt constructor, dar 5 milioane de euro sunt destul de mulți bani. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da. Sunt numai considerații teoretice. Nici n-aș vrea să deschid o polemică pe acest subiect. 

Ce ar fi trebuit să rețineți este că acel proiect nu numai că era insuficient ca valoare, dar nu se 

putea realiza. Ca și proiectul similar, de la muzeul județean tot pe fonduri norvegiene încă 

acolo și acesta, dat fiind evoluția foarte abruptă a prețurilor, ar fi ajuns în imposibilitatea 

realizării investiției. Nu mai spun că, dacă e vorba de gusturi, n-aș considera sub nicio formă 

că o asemenea clădire trebuie să fie vopsită cu vopsea decorativă pentru că nu încadrează cu 

viziunea noastră despre administrație modernă. Acum, rezumându-ne doar la situația actuală,  

reușim cu o sumă foarte consistentă să realizăm o investiție până la nivel de detaliu care 

cuprinde și cheltuieli neeligibile și aici ar fi trebuit să-mi dați concursul pentru că dacă nu 

greșesc, în cuprinsul acestui deviz, este și un ascensor necesar persoanelor care au probleme 

și care sunt îndreptățite să folosească un asemenea mijloc și care nu reprezintă o cheltuială 

finanțată prin proiect. Dacă analizați devizul o să vedeți că este mult mai avantajos să ai o 

sumă mare de bani, chiar cu o cofinanțare proporțională, în care să poți să realizezi la nivelul 

prețurilor de acum, în creștere continuă, tot ceea ce ți-ai propus, decât să te limitezi la o 

valoare economică și care să nu-ți permită în final, să ajungi la recepția lucrării. Sunt 

chestiuni care pentru un constructor sunt mai ușor de decriptat, pentru un reprezentant al 

consiliului județean ar putea fi la fel de ușor de înțeles, dacă ar fi mai multă flexibilitate. Sunt 

convins că dvs., ca tânăr de viitor în administrație, aveți sau veți câștiga această flexibilitate. 

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

- Dar nu cred, dle președinte că nu a fost vorba de flexibilitate, mai ales că v-am spus că vom 

vota pentru, la fel am votat și ..Totuși rămâne întrebarea de unde vom susține această 

cofinanțare și ar mai fi o chestiune, noi în acest moment, prin acest proiect, ne asumăm 

implicit și cofinanțarea. Nu știu dacă exista posibilitatea chiar să cuprindem în acest proiect 

faptul că ne asumăm cofinanțarea la această valoare, la valoarea diferenței dintre valoarea 

totală a acestui DALI și proiectul, pentru că la un moment dat, tot va trebui să venim cu un 

proiect prin care ne asumăm această cofinanțare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sigur, dar nu e nimic de ascuns aici. Pentru toate asemenea proiecte pe fonduri europene 

singura sursă de cofinanțare disponibilă sunt creditele. Aici, la Giurgiu, în orice județ al țării 

și oriunde vreți dvs. și în Europa. E o întrebare pe care o consider retorică. De unde asigurăm 

cofinanțarea? De unde asigură toată lumea. Nu există prea multe variante aici, da? Avem un 

grad de îndatorare care anul viitor va coborî unde la 7% dacă nu greșesc, ceea ce e mai mult 

decât rezonabil. Avem posibilitatea să facem credite, astfel încât să suportăm ratele 

respective, dar să realizăm niște investiții de referință. Asta e diferența. Dacă îmi spuneți mie 

că sediul acesta trebuie dat cu vopsea decorativă și rămâne o lucrare de referință, atunci 

discutăm degeaba.  
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Cosmin-Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Nu, nu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi atunci despre asta e vorba, în final. Hai să facem niște lucruri de care să fim mândri cu 

toții! Și cei care propunem și cei care aprobăm și cei care, din afara instituției, au posibilitatea 

să aprecieze. Eu cred că n-o să aveți niciun proiect în portofoliul consiliului județean, în acest 

mandat, de care să nu fiți la fel de mândri ca cei care muncesc pentru el. Vă garantez eu, că  

nu o să existe! Bine, că și sumele sunt proporționale, la fel de adevărat, dar ne asumăm o 

abordare pretențioasă, de administratori pretențioși ai unei instituții de referință în județul 

ăsta. Alte intervenții, vă rog? Nu știu dacă am întrebat, comisiile de buget, de investiții și de 

mediu? Avize favorabile. Mă rog, cu reținerile împărtășite de colegul nostru. Supun aprobării 

proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.256 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.270 pentru modificarea Anexei nr.2 la Hotărârea 

Consiliului Judeţean Giurgiu nr.103 din 21 octombrie 2016 privind aprobarea ,,Master 

Planului, revizuit, pentru infrastructura de apă și canalizare în județul Giurgiu” cuprinzând și 

,,Lista cu investiții prioritare 2014-2020 în județul Giurgiu - Alimentare cu apă și canalizare”. 

Proiectul acesta are un istoric care s-ar putea scrie într-o mie de pagini. A început undeva în 

2008, a continuat cu foarte multe poticneli. A avut o perioadă de referință între 2012-2014 

când onor, primăria Giurgiu, cu edilul de atunci, a găsit de cuviință să blocheze mersul 

proiectului cu niște acțiuni în instanță care nu aveau nicio logică. Așadar, am ajuns acum 

poate cumva ca unic avantaj al acestor tergiversări, la un proiect de 300 milioane de euro care 

vizează județul Giurgiu și care propune investiții în peste 20 de comune, 21 sau 22, acestora 

li se adaugă o listă, cred de 11 comune care aparțin altei asociații de dezvoltare și vor 

beneficia și dlor la rându-le de aproape 120 milioane de euro. Deci în total peste 400 de 

milioane de euro vor intra în județul Giurgiu în perioada următoare, grație unor eforturi pe 

care mi-e și greu să le descriu pentru că tare mi-e teamă că n-aș găsi toate cuvintele necesare. 

S-a muncit enorm pentru recuperarea întârzierilor, pentru a îndeplini condițiile am fost în 

evaluare mai mult de un an de zile. Ne întoarcem acum la Geasper, sunt consultanții Comisiei 

Europene care sunt extrem de pretențioși, în tot ce înseamnă această categorie de investiții, 

dar îi felicit pe toți cei care au muncit, am avut nenumărate drumuri la Ministerul Dezvoltării 

pentru a susține documentațiile elaborate la operatorul Apa Service. Sperăm ca până la 

sfârșitul anului să semnăm contractul de finanțare și chiar în această perioadă a sezonului 

rece să parcurgem etapa de licitație, astfel încât în primăvară să avem măcar în parte șantiere 

începute în comunele și orașele din județul Giurgiu. Știu că cel puțin zona de nord, Cosoba, 

Săbăreni sunt adevărate teatre de dispută. Sunt foarte mulți cetățeni care, în mod justificat, nu 

înțeleg de ce s-a întârziat atât de mult, de ce nu au apă, nu au canalizare și, ca și consecință 

directă, nici drumurile județene modernizate. Ăsta e motivul că în administrație lucrurile 

merg mai greu decât am vrea aproape toți cei implicați, dar dacă există acest progres și se 

poate întrevedea o perspectivă favorabilă, eu cred că ar trebui să uităm toate greutățile să 

încercăm  să avem o abordare optimistă. Comisia de buget, Comisia juridică, avize 

favorabile. Dacă sunt intervenții, vă rog? Vă rog.          

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

- Când vom avea dle președinte, după părerea dvs. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ești în formă astăzi! 

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

- Nu am mai venit de mult și de-ia. Când vom avea în Malu Spart pentru că Malu Spart este 

totuși o problemă pe care cetățenii o reclamă de foarte mult timp. Dacă inițial se revărsa 

această frustrare asupra primăriei, am fost suficient de buni comunicatori încât să le explicăm 

că nu primăria are atribuții în a face canalizare și apă. Apă avem, doar că nu avem canalizare, 
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iar cea mai mare problemă a oamenilor este că, dacă nu avem canalizare, nu putem face 

trotuare în Malu Spart. Când credeți că vom avea? Și nu mai spun de drumul județean unde 

efectiv cetățenii se plâng non stop de faptul că nu există marcaj pe drumul județean. Au fost 

accidente soldate cu morți și îmi aduc eu aminte că am făcut chiar și o inițiativă cetățenească 

să zicem așa, unde am strâns semnături și am cerut ca pe DJ 601 la Malu Spart, să punem 

bumpere înainte de curba aia cu ceva distanță, pentru că se vine cu foarte mare viteză. E 

foarte periculos și nu s-a întâmplat nimic, deci sunt convins că au venit acele semnături la 

instituția consiliului, dar nu s-a întâmplat nimic. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și știi că și acum se montează indicatoare de viteză. Am vorbit cu dl primar acum două zile. 

Discutând așa pe fiecare dintre subiectele prezentate, probabil știi, dacă nu poți să parcurgi 

Ordonanța 43 care spune că administrarea drumurilor județene aparține UAT-urilor municipii 

și orașe, dacă acestea tranzitează respectivele unități administrativ-teritoriale. Deci primăria 

Bolintin Vale, chit că n-are bani, are mai multe responsabilități pentru întreținerea și păstrarea 

în condiții de utilizare a drumului județean. Nu asta este ideea, repet acum montăm 

limitatoare de viteză noi. Am mai făcut nenumărate intervenții pe drumul județean 601, în 

perioadele anterioare. Avem din păcate și situații în care cetățeni de rea credință, nu știu cum 

să-i numesc, parcă se străduiesc să detelioreze toate cele pe care le montăm pentru buna 

siguranță și funcționare a drumurilor județene. Problema noastră, la momentul acesta, nu este 

să vă închipuiți cumva vreo selectare a problemelor indiferent de unde vin. Problema noastră 

este numărul redus de angajați care să lucreze efectiv la DJT și acesta e motivul principal 

pentru care în perioada următoare o să venim cu altă restructurare. Încercăm să mai 

recuperăm nu mai mult de 10 posturi de la toate celelalte instituții, inclusiv consiliul județean 

pe care să le redirecționăm la Direcția Județeană de Transport, să le transformăm în funcții de 

angajați, de specialiști care lucrează efectiv la asemenea lucrări. Ăsta e motivul pentru care 

nu facem față unui număr foarte mare de solicitări din toate colțurile județului. Acesta și 

niciun altul. De bine, de rău, cu resursele financiare, am putut să acoperim nevoile, nu sunt 

cheltuieli foarte mari, dar necesarul de specialiști, de forță de muncă este ce ne-a creat 

probleme în toată această perioadă, dar repet încercăm să fim la înălțimea așteptărilor. În ce 

privește canalizarea de la Malu Spart, poate le-ați spun concetățenilor că fostul dvs. coleg de 

partid, dl. Nicolae Barbu, vreo doi ani de zile, în al doilea mandat, a blocat proiectul acesta, 

din motive numai de dânsul știute. Ăsta e motivul pentru care nu avem acum canalizare în 

Malu Spart, dacă mă întrebați pe mine, dar mai bine nu m-ați fi întrebat. Eu sper ca în 

primăvară, dar știți că Legea achizițiilor publice are niște reglementări care trebuie respectate 

că altfel e de rău. Sperăm că nu o să avem contestații, o să mergem pe o procedură de licitație 

cât se poate de simplă și de transparentă, cu un dram de noroc, repet în primăvară, aș vrea să 

cred că vom avea câteva șantiere deschise și pentru partea de apă și pentru partea de 

canalizare. Vă ținem la curent și va fi un moment de referință când vom semna contractul de 

finanțare. Sper să fie în toamna asta. Mulțumesc mult. Alte intervenții, vă rog? Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.257 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.276 privind aprobarea unor sprijine financiare. N-am nici 

un comentariu decât că-mi cer scuze celor care, din cvarii motive, nu au ajuns încă pe această 

listă. Încercăm să suplimentăm din toate direcțiile un buget pentru acest capitol de cheltuieli 

pe care nu putem sub nicio formă să îl considerăm nereprezentativ, dar constatăm de fiecare 

dată că este sub dimensiunea solicitărilor venite din toate colțurile județului.Comisia de 

buget, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Vă 

spun cu toată sinceritatea că nu știu cine beneficiază în această ședință, cum n-am știut nici 

ședințele anterioare și nu vreau să știu nici ședințele următoare. Avem o comisie, am mai 

discutat despre subiectul ăsta. Orice observație din partea dvs. va fi transmisă direct colegilor 



9 

 

de acolo și evident că putem oricând îmbunătății un asemenea model de analiză. Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.258 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.277 pentru modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 

noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, cu modificările 

ulterioare. Comisia pentru sănătate, Comisia juridică, avize favorabile. Intervenții din partea 

dvs.? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.259 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.279 privind aprobarea proiectului „Centru Recuperare 

Neuromotorie pentru adulți în județul Giurgiu”. Direcția Generală de Asistență Socială  

rămâne cea mai mare provocare pentru o administrație performantă. De bine, de rău, am 

ajuns cumva cu un nivel de organizare care cred eu că se îndreaptă spre foarte bine. A trecut 

de nivelul de satisfăcător și l-am găsit mult sub acest barem, dar la fel de adevărat este că 

pretențiile sunt foarte mari. Legislativ cel puțin avem de deschis, de construit câteva centre, 

unul dintre ele este acesta pe care evident că-l vom realiza, deși mi-aș dori foarte mult să 

avem cumva o abordare în complementaritate și în privința activității în ansamblu a direcției. 

Pentru anul viitor, mai degrabă pentru presă decât pentru dvs., pentru că vă vom informa în 

detaliu, pregătim o altă abordare și încercăm să suplimentăm chiar din bugetul consiliului 

județean salariile acordate pentru asistenți maternali și asistenți personali. Asistenții maternali 

pot prelua copii prin cadrul sistemului de protecție, asistenții personali, asistenți sociali pot 

prelua persoane adulte cu dizabilități. Este abordarea cea mai corectă, e părerea mea de 

nespecialist, dar am citit și suficiente articole în acest sens și vom încerca să cointeresăm 

persoane din județul Giurgiu care au dreptul și îndeplinesc condițiile legale, sunt autorizate și 

au și pregătirea necesară, nu e foarte complicat de obținut un asemenea atestat ca să încercăm 

să externalizăm cumva serviciile. În cadrul direcției este unanimă părerea că ele nu pot fi de o 

calitate mulțumitoare din foarte multe motive, dar într-o asemenea abordare ar fi mai bine 

pentru absolut toate părțile implicate, în primul rând pentru beneficiari, copii și adulți. 

Rămâne de rezolvat problema persoanelor adulte. Aici avem 4 centre,  din păcate toate sunt 

ocupate la 60-70% din capacitate, nu deranjează pe nimeni, dar când nu sunt bani cerem la 

consiliul județean și aici e de făcut o analiză și de regândit cumva sistemul, dar în privința 

persoanelor vârstnice rămâne mai mult decât evident, cea mai bună soluție pentru dlor este în 

centre unde posibilitatea să comunice și să-și desfășoare cumva activitatea cotidiană în niște 

condiții care să le permită socializarea. Pregătim o abordare de o asemenea manieră, o să 

încercăm să o bugetăm corespunzător, până atunci mergem doar pe înființarea unor asemenea 

centre. O să vedeți și la punctul următor și rămâne cumva să venim din urmă noi cu celelalte 

măsuri care să compenseze cheltuielile suplimentare generate de asemenea proiecte. Comisia 

de buget, Comisia pentru investiții, Comisia pentru sănătate, toată lumea spor și voie bună. 

Dacă din partea dvs. 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.260 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.280 privind aprobarea proiectului „Centru de Zi pentru 

adulți în județul Giurgiu. Asemenea centre de zi ar trebui să existe în toate localitățile, într-un 

model ideal, evident. Încercăm să găsim finanțare pe programele operaționale pentru a 

înființa și centre de zi pentru copii, la fel în fiecare UAT. Nu o să fie simplu și nu este un 

efort de realizat într-un singur mandat, dar mai mult ca sigur acesta este modelul de asistență 

socială modernă. În cadrul direcției să rămână un corp de specialiști, sociologi, 
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kinetoterapeuți, orice categorie complementară de angajați specializați care să asigure cumva 

o asistență calificată pentru beneficiari, copii și adulți. Este mult mai bine să aibă posibilitatea 

să-și desfășoare activitatea și să fie cumva consiliați în comunitățile din care provin. E o 

măsură care, în primă fază, va genera în mod clar cheltuieli suplimentare, dar ca și rezultat 

mai mult ca sigur va fi la înălțimea așteptărilor din toate punctele de vedere. Comisia de 

buget, Comisia pentru investiții, Comisia pentru sănătate, avize favorabile. Dacă dvs. aveți de 

făcut comentarii, observații, completări, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.261 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.284 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Județean 

Giurgiu nr.139 din 28 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor finanţări rambursabile 

interne. Este vorba de creditele despre care am vorbi și la recomandarea calificată a Instituției 

Prefectului am făcut câteva mici corecturi. Comisia de buget, Comisia juridică, avize favorabile. 

Intervenții vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.262 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.285 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei 

lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor județene. O să vă rog să vă gândiți la 

acest gen de proiecte de hotărâri pentru că vor mai urma. Avem semnale de la marea majoritate a 

primarilor că cei mai mulți plopi, care sunt poziționați pe marginea drumurilor județene, au 

depășit de mult perioada de viață. Sunt foarte mulți cu crengi uscate care cel puțin iarna și în 

perioadele cu vânturi puternice crează mari probleme participanților la trafic. Din toate părțile 

vin propuneri, recomandări pentru înlocuirea lor și, dacă vom convinge consilierii județeni, vom 

începe de anul viitor o activitate mult mai intensă de tăiere a acestor arbori, de scoatere sau de 

îndepărtare și a rădăcinilor, de replantare a unor alți arbori, de altă categorie și care să aibă din 

toate punctele de vedere eficiența și arhitectura dorită. Deocamdată, această masă lemnoasă 

merge cu prioritate către Direcția  Generală de Asistență Socială, dar pe măsură ce vom avea 

cantități mai mari vom repartiza și către comunele din zonele respective pentru a ajuta persoane 

sau familii cu probleme serioase în a-și acoperi necesarul de lemne pentru sezonul rece. Comisia 

de mediu zice că nu e împotrivă, ba chiar ne dă un aviz favorabil. Dacă dvs. aveți altă părere pe 

marginea acestui subiect? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.263 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în sfârșit punctul 11: Proiect de hotărâre nr.274 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Giurgiu în Comisia Județeană privind Incluziunea Socială. O comisie 

importantă pentru că tratează problematica persoanelor celor mai vulnerabile din județul 

Giurgiu. Dna secretar, vă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Propunerile dvs. pentru acest proiect de hotărâre: din partea PNL, dl.Gavrilă, din partea PSD 

dl.Grigore Mihăiță.Vă dăm buletinele de vot, vă strigăm în ordine alfabetică. Mulțumesc.  

Urmează procedura de vot. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- În urma votului dvs. cu 18 voturi dl. Gavrilă Dumitru este reprezentantul Consiliului Județean 

Giurgiu în Comisia Județeană privind Incluziunea Socială. Vă mulțumim. 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.264 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim.E retribuită?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu, nu. Am înțeles. La diverse, dacă are cineva ceva de prezentat, de propus? Nu. N-avem 

diverse, mergem doar pe chestiuni consacrate. Mulțumim mult pentru participare. Ne vedem 

marți la ședința ordinară la ora 13,00. 

 

 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                           Aurelia Brebenel 
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