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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 28 NOIEMBRIE 2022 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 28 noiembrie 2022, 

ora 1000, în şedinţă extraordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru 

Beianu, prin Dispoziţia nr.419 din 25 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 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 

3.  Meclea Alina PNL Prezent online 

4.  Vacant   PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent online 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent online 

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 online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Vacant  PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent 
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Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 

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

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

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

- Dl. George Dobre – consilier președinte 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.: 

- Bună dimineața, stimați colegi!Mă bucur să ne revedem la început de săptămână foarte  

scurtă.O ședință importantă. Înțeleg că avem destui colegi care votează on line. Niciun fel de 

problemă avem prevedere legală pentru asta. Pentru toți cei prezenți și pentru faptul că se 

apropie Ziua Națională, un motiv în plus să ascultăm Imnul Național, vă rog. 

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Înțeleg că avem o problemă legată de nominalizarea persoanelor care fac parte 

din comisia privind concesionarea. Nu faceți propuneri? 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, nu facem încă propuneri pentru acea comisie pentru că noi astăzi vrem să vă 

solicităm retragerea de pe ordinea de zi a acestui proiect de hotărâre. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Nu faceți propuneri. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Nu facem propuneri.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Atunci facem noi propuneri. Haideți să parcurgem începerea proiectului și după aceea 

tranșăm problema asta. Așadar, ședință extraordinară astăzi, 28 noiembrie. Aveți proiectele 

de hotărâre. Dna secretar, partea dvs. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Sunt prezenți toți membrii Consiliului Județean Giurgiu.  

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Avem cvorum. Așadar, vă supun aprobării proiectul ordinii de zi. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 18 noiembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.318 din 24 noiembrie 2022 privind rectificarea bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu, bugetului de venituri și cheltuieli al 

instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții și bugetul 

fondurilor externe nerambursabile pe anul 2022, referatul de aprobare nr.22888 din 24 

26.  Bălan Cristina PSD Prezent online 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD Prezent 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Prezent 
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noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22894 din 24 noiembrie 2022 

al Direcţiei Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate nr.22895 din 24 

noiembrie 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. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.302 din 09 noiembrie 2022 privind darea în administrarea 

Centrului Județean pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a 

imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul 

public al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.21865 din 09 noiembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.21871 din 09 noiembrie 2022 al Direcției 

patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 

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

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

cultură, tineret și sport 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.304 din 10 noiembrie 2022 privind avizarea favorabilă a 

cuantumului Normelor de venit și a coeficienților de corecție pentru activități 

independente pentru anul 2023, propus de către Administrația Județeană a Finanțelor 

Publice Giurgiu, referatul de aprobare nr.21941 din 10 noiembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.21950 din 10 noiembrie 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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.306 din 14 noiembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste râul 

Dâmbovnic, pe DJ 611, km 0+150, la Roata de Jos” în faza de proiectare Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), referatul de aprobare nr.22131 din 14 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22137 din 14 noiembrie 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. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.307 din 15 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local 

al Comunei Roata de Jos în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes 
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judeţean, în perioadele de iarnă 2022 – 2025, referatul de aprobare nr.22202 din 15 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22208 din 15 noiembrie 2022 

al Direcţiei Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

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

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.310 din 21 noiembrie 2022 privind aprobarea contribuției 

județului Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea unor lucrări de 

reparații la drumurile comunale DC 117 şi DC 118, referatul de aprobare nr.22663 din 21 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22665 din 21 noiembrie 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. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.313 din 22 noiembrie 2022 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 2022 privind utilizarea 

Fondului de întreținere, înlocuire și dezvoltare pe anul 2022, referatul de aprobare 

nr.22762 din 22 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22764 din 22 

noiembrie 2022 al Administratorului public al județului, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

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

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

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

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie  

 

9. Proiect de hotărâre nr.315 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii între 

Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin Consiliul 

Local al Municipiului Giurgiu și S.C. BCI Construct S.R.L., referatul de aprobare 

nr.22860 din 23 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22866 din 23 

noiembrie 2022 al Serviciului juridic-contencios și contracte, 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 Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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10. Proiect de hotărâre nr.316 din 23 noiembrie 2022 privind aprobarea „Planului de 

investiții aferent activelor date în administrare care se finanțează din Fondului de Întreținere, 

Înlocuire și Dezvoltare” pe anul 2023, pentru investiția Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor Solide în județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.22778 din 23 noiembrie 2022 

al președintelui, raportul de specialitate nr.22786 din 23 noiembrie 2022 al 

Administratorului public al județului, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

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

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Cristian Grătianu   - administrator public 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.314 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea concesionării prin 

licitație a terenurilor care fac parte din imobilul „Ferma Gostinu” aflat în domeniul privat al 

judeţului Giurgiu în suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul construirii unei Centrale 

electrice fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 MWp., referatul de aprobare 

nr.22767 din 22 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22769 din 22 

noiembrie 2022 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

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

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

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Documentul a fost adoptat cu 22 voturi „pentru”( Beianu D, Mihalcea E, 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, Preda I, Vucă E, 

Bălan C și Cristescu D) și 7 voturi „împotrivă”( Corozel L, Răgălie C, Simon D, Grigore M, 

Simion C, Lazăr D și Bardan D). 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- În același timp aș vrea să vă solicităm și retragerea de pe ordinea de zi a proiectului care a 

generat atâtea discuții. Și dacă vreți să discutăm acum, înainte? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu discutăm. Discutăm când ajungem la proiectul respectiv. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Să nu fim acuzați la un moment dat că suntem împotriva acestui proiect de hotărâre. Noi am 

solicitat retragerea de pe ordinea de zi pentru că avem motive puternic argumentate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Puternic, sub nicio formă. Aveți motive de partid. Bine. Rămâne proiectul ordinii de zi așa 

cum a fost aprobat. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 11 „împotrivă” (în urma centralizării voturilor din on-line, corect sunt 7 voturi  „împotrivă”).   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- 11 voturi „împotrivă”.  Chiar nu e timp de discuții inutile. Așadar, dacă ați propus retragerea 

înseamnă că nu faceți propuneri. Ca atare, propun grupului de consilieri PNL să facă 
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completare pentru comisia care va avea ocazia să evalueze ofertele depuse pentru 

concesionarea terenului de 300 de ha.Vă rog, dl Anculescu. 

Silviu-Cristian Anculescu – vicepreședinte C.J.G.: 

- Ca și membru, Ionescu Cătălin, titular și supleant, Alina Meclea.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Vor fi trecuți pe buletin și se va vota când ajungem la proiectul respectiv. 

- Începem așadar cu punctul 1, aprobarea procesului verbal. Vă rog, dna secretar. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei din data de 18 noiembrie 2022. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.Vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu.Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.318 privind rectificarea bugetului propriu 

de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu și cu toate celelalte corespondențe. Aveți 

proiectul de hotărâre.Comisia de buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. 

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

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.298 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.302 privind darea în administrarea Centrului Județean 

pentru Conservarea și Promovarea Culturii Tradiționale Giurgiu a imobilului situat în 

municipiul Giurgiu, str. Mircea cel Bătrân, nr.40, aflat în domeniul public al județului 

Giurgiu. Este exact sediul direcției, centrului și a fost nevoie de câteva corecturi privind 

statutul construcțiilor și a terenului care face parte din acest imobil.Comisia de buget, 

Comisia pentru investiții, Comisia pentru educație, avize favorabile. 

- Dacă din partea dvs.sunt discuții, vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.299 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.304 privind avizarea favorabilă a cuantumului Normelor de 

venit și a coeficienților de corecție pentru activități independente pentru anul 2023, propus de 

către Administrația Județeană a Finanțelor Publice Giurgiu. Comisia de buget, aviz favorabil. 

Avem un rol doar de conformare. Dacă sunt intervenții pe marginea acestui proiect de hotărâre, 

vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.300 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Toate bune și frumoase. Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.306 privind aprobarea 

documentaţiei tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare pod peste râul 

Dâmbovnic, pe DJ 611, km 0+150, la Roata de Jos” în faza de proiectare Documentație de 

avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.). Comisia de buget, Comisia pentru investiții,  

avize favorabile. Este unul dintre podurile care au nevoie de reabilitare. Încercăm să găsim o 

sursă de finanțare probabil la Compania Națională de Investiții pentru că, într-adevăr, această 

lucrare ar trebui în mod normal să înceapă măcar anul următor. Dacă sunt intervenții, vă rog ? 

Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.301 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6:Proiect de hotărâre nr.307 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Roata de Jos, prin Consiliul Local al Comunei Roata 
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de Jos în scopul asigurării circulaţiei rutiere pe drumurile de interes judeţean, în perioadele 

de iarnă 2022 – 2025. Am extins colaborarea pe o perioadă mai lungă de timp pentru că ne 

sufocă procedurile, dar este vorba de aceeași colaborare pe care am inițiat-o anul trecut cu 

toate comunele dispuse să se implice în asigurarea circulației în sezonul rece. Este după 

părerea mea, cea mai bună formulă de abordare pentru a preîntâmpina orice fel de reproșuri și 

chiar incidente. Comisia de buget- finanțe, aviz favorabil. Comisia pentru investiții, aviz 

favorabil.Discuții, vă rog ? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.302 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.310 privind aprobarea contribuției județului Giurgiu prin 

Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea unor lucrări de reparații la drumurile comunale 

DC 117 şi DC 118. Ca de fiecare dată, subliniez, nu ținem cont sub nicio formă de 

apartenența politică a primarilor. Unde se impun lucrări și trebuie să ne implicăm, o facem 

chiar dacă nu ne este foarte ușor. Este vorba de două drumuri comunale din comuna Stănești. 

Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Dacă sunt discuți din partea 

dvs., intervenții sau orice aprecieri favorabile, nefavorabile? Nu e cazul. Supun aprobării 

proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.303 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.313 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.33 din 07 martie 2022 privind utilizarea Fondului de întreținere, înlocuire 

și dezvoltare pe anul 2022. Comisia de buget, Comisia pentru investiții, Comisia de mediu, 

Comisia juridică, avize favorabile. Încercăm ce artificii ne permite legea să aplicăm, ca să 

asigurăm în primul rând fondul de salarii pentru funcționari, fondul de salarii pe ultimele 

două luni la DGASPC și cheltuielile de funcționare pe ultimele două luni. Dacă sunt 

recomandări sau sfaturi cum să facem rost de bani sau cum să-i folosim mai eficient pe cei 

disponibili? Nu sunt. Atunci supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.304 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 9 : Proiect de hotărâre nr.315 privind aprobarea asocierii între Județul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului 

Giurgiu și firma S.C. BCI Construct S.R.L. Comisia pentru buget, Comisia juridică, avize 

favorabile. Rămâne bătut în cuie să facem front comun, să facem echipă cu colegii de la 

municipiu pentru ceea ce înseamnă administrarea perioadei de iarnă și a sărbătorilor de sfârșit 

de an. Până când vom avea undeva construit un patinoar permanent, artificial probabil, am 

găsit o altă soluție pe care o propunem giurgiuvenilor, un patinoar artificial în zona unde 

oricum municipalitatea a stabilit să organizeze sărbătorile de iarnă. Probabil că lucrurile vor 

merge așa cum ne așteptăm și vom permanetiza acest mod de colaborare și susținerea acestui 

obiectiv în fiecare an. Dacă sunt intervenții? Comisia de buget, Comisia juridică, avize 

favorabile. Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.305 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 10 : Proiect de hotărâre nr.316 privind aprobarea „Planului de investiții aferent 

activelor date în administrare care se finanțează din Fondului de Întreținere, Înlocuire și 

Dezvoltare” pe anul 2023, pentru investiția Sistem de Management Integrat al Deșeurilor Solide în 
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județul Giurgiu. Deșeurile solide, deșeurile municipale creează cea mai mare problemă pentru 

administrația județeană și pentru toate UAT-urile din județul Giurgiu. În acest moment știu că 

sunt destule comune care cu greu fac față facturilor pe care trebuie să le plătească la firmele 

care colectează deșeurile.Totuși, avem, dacă am fi verificat la nivelul întregii țări, un tarif 

mult mai mic decât multe alte județe, că se poate și mai bine depinde tot de noi. L-am rugat 

pe dl administrator public să pregătească o campanie pentru anul viitor pentru a convinge și 

încuraja cetățenii să ne ajute să colectăm selectiv un procent cât mai mare, o fracție cât mai 

mare din deșeurile care ajung la CMID pentru că nu aduc ca argument faptul că România are 

o țintă pe care nu o respectă, trebuia să fim deja la 50% colectare selectivă, dar este singura 

modalitate să reducem factura pe care fiecare cetățean și implicit primăria o achită. Dacă nu 

vom reuși să avem o evoluție mai mult decât favorabilă pe acest domeniu, probabil că în final 

vom avea probleme foarte mari cu plata acestor facturi și implicit cu funcționare primăriilor 

din județul Giurgiu. Din partea primarilor avem toată susținerea, dar pentru a extinde la 

nivelul tuturor gospodăriilor din județul Giurgiu e mult de muncă. Vom vedea, sperăm să ne 

descurcăm. Comisia de buget, Comisia pentru investiții, Comisia de mediu, Comisia juridică, 

avize favorabile. Dacă sunt propuneri sau comentarii sau poate cineva să ne facă recomandări 

pe acest subiect atât de sensibil? Nu. Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.306 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în sfârșit Proiectul 11 care înțeleg că ne desparte: Proiect de hotărâre nr.314 privind 

aprobarea concesionării prin licitație a terenurilor care fac parte din imobilul „Ferma Gostinu” 

aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu în suprafață totală de 3.016.843 mp, în scopul 

construirii unei Centrale electrice fotovoltaice cu o capacitate de minimum 200 MWp. Comisa   

buget, Comisia pentru investiții, Comisia juridică, avize favorabile. Pentru cei care nu mai 

rețin toate detaliile, este același și singurul teren pe care-l deține Consiliul Județean Giurgiu și 

avem această preocupare extrem de importantă și foarte, foarte actulă, dacă pot să folosesc 

termenul, de a obține cât mai multă energie electrică, figurat vorbind, pentru a acoperi în 

primul rând consumul public însemnând tot ceea ce se consumă pentru încălzirea școlilor, a 

primăriilor, iluminat, funcționare de sisteme alimentare cu apă și orice altceva am considera. 

Este evident că evoluția atât de abruptă a prețurilor la energie, obligă toată lumea să-și 

regândească strategiile. Este mai mult decât evident că varianta utilizării gazului natural ca 

resursă energetică trece pe un plan secundar cel puțin în această perioadă și e greu de crezut 

că va redeveni o prioritate pentru România, nu doar pentru județul Giurgiu, dar este la fel de 

adevărat că județul Giurgiu este în zona din România cu un număr foarte mare de zile 

însorite, energia solară este singura energie disponibilă pe care din cvarii motive nu am putut 

s-o utilizăm până acum și ne propunem să facem acest lucru. Am încercat și în mandatul 

anterior în 2010, dacă nu greșesc, să construiesc o asemenea centrală. Am dat girul unei firme 

care a avut la momentul acela toate bunele intenții, dar pe un cumul de factori, care au creat 

întârzieri și blocaje, nu s-a ajuns la finalizare. Anul trecut am avut o altă înțelegere cu firma 

respectivă, am găsit o serie de procese deschise, unii împotriva altora, am convins firma SUN 

GARDEN să închidem toate aceste procese. Am încercat o asociere, din păcate condiția 

imperativă pe care am avut-o în hotărârea de consiliu respectivă a fost ca într-o perioadă pe 

care firma SUN GARDEN și-a stabilit-o să iasă din insolvență. Nu a ieșit din insolvență, 

terenul s-a întors în totalitate și fără niciun fel de alte condiționări în domeniul public al 

județului Giurgiu. Este o dovadă în plus că nu a existat nicio înțelegere subterană, partizană, 

particulară între consiliul județean sau vreo persoană din consiliul județean și firma 

respectivă. La acest moment, după ce am avut mai multe discuții cu firme interesate să 

concesioneze acest teren, am parcurs toate etapele obligatorii și scoatem la concesiune acest 

teren și tragem nădejde că sunt ofertanți dispuși să concesioneze acest teren, să ofere venituri 

din concesiunea respectivă județului Giurgiu, consiliului județean, dar mai important decât 

atât să construiască această centrală fotovoltaică din care să avem avantaje și prin numărul de 
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locuri create și prin energia electrică care va fi produsă și, din totalul respectiv, repet, am 

avea și noi destule alte avantaje indirecte. Acesta este cumva tabloul general. Aștept 

intervenții și alte puncte de vedere. Vă rog. 

   Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Mulțumesc, dle președinte. În primul rând chiar vreau să vă felicit pentru inițiativa pe care o 

aveți în scopul obținerii unor venituri pentru bugetul consiliului județean, venituri proprii pe 

care consiliul, știm cu toții că nu le are și știm foarte bine câtă nevoie este de bani mai ales că 

ne confruntăm cu cofinanțări cât mai mari, un număr foarte mare de proiecte care au fost 

aprobate, unele se vor aproba probabil. Probleme vis-a-vis de plata salariilor și pentru toate 

asta clar avem nevoie de bani al bugetul de stat, local, îmi cer scuze. Ați veni cu acest proiect 

de hotărâre cu care v-am spus, nu avem nicio problemă, repet suntem de acord numai că 

vrem să avem un proiect de hotărâre care să fie cât mai corect cu potențialii beneficiari ai 

acestui parc fotovoltaic. Din momentul în care am avut prima comisie, momentul în care ne-

ați pus prima dată documentele la dispoziție, am sesizat unele  neconcordanțe și am solicitat 

ne-ați pus la dispoziție într-un timp foarte scurt, am venit, am sesizat acest lucru, ne-am 

aplecat asupra proiectului de hotărâre și a documentelor care au stat în spatele acestui proiect 

de hotărâre, am discutat împreună, am hotărât să mai facem o comisie înaintea ședinței de 

vinerea trecută, dacă nu mă înșel. După o oră de discuții la care am participat, pe de-o parte 

colegii mei din comisiile economică și juridică și colegii dvs., chiar și dvs., am hotărât 

împreună să retragem de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. De ce? Pentru că mai 

aveam multe lucruri pentru a-i da o formă, zic eu, corectă. Nu vreau să spun care au fost și 

care sunt modificările acestui proiect pe ordinea de zi, nu vreau să-mi asum, nu vreau să-și 

asume nimeni, dar vreau să ne asumăm împreună forma corectă a acestui proiect de hotărâre. 

Am avut chiar și Comisia economică, inclusiv vineri și am fost de acord. Ați ținut cont de 

toate modificările pe care eu, cel puțin le-am sesizat și cred că am avut discuții și cu dna 

secretar și cu Cristi Grătianu și cu departamentul juridic. Nu am nicio problemă, de aia votul 

meu, vineri și al nostru a fost în regulă. Numai că, în urma unor alte dezbateri pe care le-am 

avut, recunoaștem și la partid și este absolut normal să le avem, s-au mai sesizat anumite 

aspecte pe care o să vi le prezint astăzi. Pănă aici nu văd nimic în neregulă și nu văd de ce nu 

am discuta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați găsit acolo cei mai buni specialiști, la partid, ca să îmbunătățim proiectul. După ce l-am 

discutat aici împreună  

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Acei specialișit de la partid ne-au sesizat patru probleme, pe care vreau să le discutăm astăzi, 

dar pe care am fi vrut să le discută în alt cadru. Tocmai de aia noi am vrut să retragem acest 

proiect de pe ordinea de zi. Deci n-am fi vrut să ducem discuțiile astea în plenul ședinței. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ba da. Nu-i nimic de ascuns. Le discutăm aici. Vă ascultăm. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Primul lucru. Am vrea ca în descrierea terenurilor care fac obiectul acestei concesionări să 

trecem clasa de folosință a terenurilor pentru că avem o parte din terenuri, mai exact chiar 

două care sunt în suprafață de 87 de ha și cred că unul în suprafață de 63, sunt terenuri 

extravilane. În descriere, spunem categoria, sunt intravilane, sunt extravilane, sunt 

împrejmuite, avem sursă de curent electric undeva în apropiere, dar nu spune nimic de clasa 

de folosință.  Eu cred că este foarte important să trecem și această clasa de folosință. Vreau să 

dăm o formă cât mai corectă și să fim cât mai transparenți în fața unor potențiali beneficiari.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aveți ceva de spus la..? Nu, nu, nu. Continuați! Terminați! Spuneți-le pe toate patru! E clar 

unde o să ajungem. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Ăsta e primul aspect pe care l-am sesizat și l-am sesizat într-o discuție telefonică pe drum 

înspre consiliu. Al doilea aspect pe care vreau să-l sesizez este lipsa de la documentație a 
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unor documente care justifică sau nu, faptul că aceste terenuri sunt în arie protejată sau nu. 

Noi, până la momentul în care am ajuns astăzi la consiliul județean, nu am știut dacă aceste 

terenuri fac obiectul unor astfel de discuții. Ne-ați prezentat, într-adevăr, când am ajuns, ne-

ați arătat lucruri și documente pe care noi nu le-am avut la dispoziție. Ok, este în regulă.    

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă le-ați văzut, de ce mai rămâne propunerea asta, dacă aveți o acțiune constructivă? 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

-  Eu v-am spus istoricul discuțiilor.Tocmai asta vreau să înțelegeți. Suntem deschiși la discuții 

nu vreau să ne acuzați că votăm împotrivă sau că ne împotrivim tocmai asta și sesizez și de 

aia vă și spun, astea au fost cele patru probleme pe care le-am găsit. Una s-a și rezolvat. 

Foarte bine, vă felicit! Să vedem cum o rezolvăm și pe prima. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu o rezolvăm, te rog frumos!Terminați cu toate patru! 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Ok. Al treilea aspect: nu știm dacă aceste terenuri fac obiectul unei investiții a Ministerului 

Agriculturii,de desecare sau irigații și cred că aici ar trebui să facem o adresă către Ministerul 

Agriculturii și să solicităm un punct de vedere să vedem dacă, într-adevăr, în acea zonă 

Ministerul Agriculturii are un proiect în derulare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sau poate NASA are un proiect acolo. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Și al patrulea aspect, eu cred că este de luat în seamă. Al patrulea aspect: lipsa de la 

documentații a unui raport de evaluare referitoare la suma de 1500 de lei pe care o solicităm 

noi pe parcursul primilor doi ani cu posibilitate de prelungire pe încă doi, în momentul în care 

potențialul beneficiar își poate construi centrala și își poate lua avizele și acordurile. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, bine. O să-i rog pe colegii mei să răspundă. Eu mă rezum să spun că am apreciat poziția 

dvs.fix, până săptămâna trecută când ați discutat folosindu-vă cunoștințele și capacitatea. 

Când v-ați dus la partid ați ieșit cu altă lecție și cu mine nu aveți ce să mai discutați pe 

subiectul acesta, dar colegii mei și pentru dvs. și pentru grupul de consilieri și pentru toți 

giurgiuvenii interesați, sunt datori să dea răspunsurile. Lăsați-l pe dl.Grătianu! 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Haideți să le luăm punctual, cele trei, că una s-a rezolvat! Discuțiile au fost pe patru, scuză-

mă că te întrerup, Cristi, dar una s-a rezolva! Este ok. Dacă le rezolvăm și pe celelalte trei, nu 

avem nimic împotrivă, vă repet. 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Bună ziua. Prima problemă, categoria de folosință a terenului. Într-adevăr, există undeva în 

legislație, o prevedere cum că pentru terenurile agricole la care se stabilește categoria de 

folosință a terenurilor adică 3, 4 sau 5, există o excepție care permite construcția centrală 

fotovoltaice în extravilan, dacă terenul este într-adevăr până în 50 de ha și probabil de aici 

confuzia. Pe terenurile pe care intenționăm noi să le concesionăm sunt două categorii de 

terenuri. Odată avem curți construcții și odată avem intravilan curți construcții și odată avem 

extravilan agricol.Terenul, că despre asta e vorba, care este agricol, se poate construi prin 

elaborarea de PUZ aprobat în condițiile legii. Nu trebuie să mergem pe excepția din lege care 

ne permite să construim în extravilan, iar obligația de a obține autorizația de construire cu tot 

ce înseamnă, cu PUZ și așa mai departe, revine concesionarului, cel care va realiza investiția. 

Să-i dau acum o informație sau o informare legată de categoria de folosință care oricum nu va 

putea fi folosită pentru că nu intră prin excepția de lege și nu se va intenționa să construiască 

în extravilan, e total inutil din punctul meu de vedere pentru că, nu este cazul. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Vă dau dreptate până la un punct. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar să știți că nu facem dialog aici! 
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Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Trebuie să facem. Altfel nu avem cum. Credeți-mă că numai așa putem găsi soluții. Pentru 

asta suntem și pentru asta am venit. Discutăm de categoriile de folosință. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mai aveți o intervenți și închidem, da? 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Ați omis să spuneți care este categoria că noi nu o știm. Ne-ați spus de 3, 4, 5 poate fi 1sau 2. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Rămâneți cu întrebarea asta, că nu stă nimeni să vă explice ceea ce nu e nevoie. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Prin faptul că evităm această discuție eu și colegii mei suntem induși în eroare, probabil noi 

nu știm o categorie de folosință.  Eu atâta timp cât nu știu o categorie de folosință, credeți-mă 

nu pot să votez, înt-un fel sau altul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu votați! Asta am înțeles. Nu ați fi votat oricum. Hai să închidem! Vă rog, dna secretar. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Deci nu vă este de niciun folos, nu ne este niciunuia de niciun folos să știm categoria de 

folosință a acestor terenuri arabile atâta vreme cât prin caietul de sarcini, în documentație 

terenurile vor avea într-un final, după parcurgerea prevederilor legale, regimul curți 

costrucții. Deci nu ne este de folos. Cum putem să facem o cheltuială și cum o justificăm 

atâta vreme cât această concesionare nu se întemeiază pe prevederile Legii 18. Noi nu am 

spus că parcelăm, că dăm, scoatem câte 50, câte 50 ca să ne fie de folos și să ne fie aplicabilă 

acea prevedere din Legea 18. Sincer, îmi pare rău această schimbare, dar să înțelegeți că e 

foarte corect și foarte transparent tot materialul. Materialul a fost pus și pe site acum o lună și 

ceva. Nimeni nu a ridicat probleme de felul acesta. În țară tot așa s-a procedat, de ce să facem 

noi o cheltuială inutilă? Nu ne este de folos. Noi am scos la licitație, noi vrem un parc de 

minimum 200. Păi pentru asta este logic că suprafața trebuie să fie mare, deci facem o 

discuție pe o prevedere legală care odată e excepție,  pe care nu ne-o întemeiam și nu ne este 

aplicabilă … 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ultima intervenție.     

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Înțeleg că nu avem un studiu făcut și că noi nu știm care este categoria de folosință și asta 

este cea mai bună justificare pentru cheltuirea unor bani publici pentru astfel de studii. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dar nu ne trebuie. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Ba ne trebuie pentru că trebuie să avem o descriere foarte corectă  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Și ce vom face cu ea? 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- A unor bunuri pe care le scoatem la concesiune. Eu consider că ne trebuie. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Am închis subiectul, vă rog frumos. Deci rămâne foarte clar.. Da, tinere pe tine nu pot 

să te refuz, ești simpatia mea… 

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

- Dle președinte,  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vino cu argumentele tale, nu veni cu argumentele specialiștilor de la partid!   

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

- Nu este vorba, noi dacă avem o discuție în interior, dle președinte, să știți că o trecem și prin 

filtrul gândirii noastre. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mă bucur. 

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

- Uitându-mă pe lege, îmi dau seama că există niște semne de întrebare, iar dvs.le respingeți 

din start, presupunând că efectiv asta este direcția noastră de partid. Ceea ce nu este așa. 

Două întrebări am să vă pun. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Te rog. 

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

- În situația de față, dintre aceste terenuri fac parte din ele și terenuri intravilane? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da.  

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

- Și terenuri extravilane? Da.Ce clasă au? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu ne interesează. 

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

- Vă spun de ce mă interesează. Mă interesează pentru faptul că pe terenurile agricole din 

extravilan de clasa I și a II de calitate precum și pe terenuri ocupate de parcuri naționale , 

rezervații, monumente, nu știu ce, așa….  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce se întâmplă? 

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

- În baza autorizației de construcție, de construire și apropo, de scoatere definitivă sau 

temporară din circuitul agricol, doar construcțiile care servesc activităților agricole cu 

destinație militară, căile ferate și toate acestea, sunt foarte multe chestiuni care permit, dar în 

niciuna din astea nu spune că se permite și pentru astfel de centrale fotovoltaice.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Tinere, ești bun economist, rămâi la domeniul ăsta. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Deci noi vorbim de elaborarea unui PUZ de către investitor. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Hai să închidem că nu are rost să discutăm! 

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

- Noi am putea să facem în clipa de față, o centrală fotovoltaică, la momentul ăsta pe acest 

teren, pe aceste terenuri?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi încercăm și voi nu sunteți de acord. 

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

- În clipa de față, pe situația legală a terenurilor, am putea să facem fără alte demersuri 

suplimentare pe care să le facă alții?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pe cele 138 de ha care sunt deja în intravilan, concesionarul se poate apuca de construire 

imediat după semnarea contractului, iar diferența va urma aceeași procedură, se va face un 

PUZ cum s-a întâmplat și pe prima suprafață, va fi aprobat și va continua investiția și acolo. 

E simplu, dar nu vreți să înțelegeți. În sfârșit, hai să închidem subiectul! Nu are rost să 

discutăm în contradictoriu pentru că rămânem fiecare cu părerea lui și nu cred că dăm o 

impresie prea bună. Ideea este următoarea: vrem să creăm o centrală atât de mare ca să aducă 

venituri la buget, ca să creeze sute de locuri de muncă și mai ales să folosim această 

oportunitate care nu este valabilă pe termen nelimitat. Există o competiție la nivel național.  

Sistemul electric pe care îl administrează TRAS ELECTRICA nu poate să preia orice 

capacitate de producție se va înființa în următorii 10 ani. E o bătălie pe următorul an. Dacă 

acum veniți și-mi cereți niște studii pe care le plătim din bani publici și nu au nicio relevanță 
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și vreți în modul ăsta să întârziați o investiție atât de mare, în mine nu aveți un partener. 

Rămâneți cu votul împotrivă și cu ce vreți, proiectul ăsta va merge înainte, atâta timp cât 

vom avea cadrul legal pe care ne înscriem și pe care îl respectăm fără niciun fel de reținere. 

Am încheiat subiectul. Mulțumesc mult chiar aș fi vrut să.. pe proiectul acesta..mai ales că 

investiția nu se termină în mandatul acesta.Va continua și doar giurgiuvenii vor fi cei care 

vor beneficia, dar dacă nu vreți e treaba dvs. Închidem, m-am lămurit eu că nu vreți. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Nu a spus nimeni că nu vrea. Nu a spus niciun moment 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu mă interesează. Dacă susțineți niște aberații înseamnă că nu vreți. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Nu sunt aberații. Din punctul meu de vedere nu sunt aberații. 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sigur că le spuneți pe un ton foarte convingător. Eu l-am apreciat pe Lucian Corozel de 

săptămâna trecută când nu ați ridicat subiectul ăsta. Ce ați ridicat am discutat. Ați fost la 

specialiștii de la partid. Mergeți să discutați cu ei, aici nu mai aveți ce discuta cu noi pentru 

că e clar că discutăm în contradictoriu fără nicio relevanță! Rămânem fiecare cu punctul lui 

de vedere. Supun aprobării proiectul. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Nu, nu, vreau să fac o propunere. Fac un amendament și propun modificarea descrierii 

investiției în caietul de sarcini și în documenția de atribuire și acolo, oriunde se regăsește în 

documente, în sensul trecerii și categoriei de folosință a terenurilor. 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Bine. Supun aprobării amendamentul dlui Corozel, foarte inteligent. 

- Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Să consemnați rezultatul votului. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 11 voturi „pentru”, 18 voturi „împotrivă”. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cred că am fost prea binevoitor cu modul ăsta de a discuta în consiliul județean sperând că o 

să înțelegeți cât de grele sunt vremurile, cât de mult vrem să ajutăm și să facem lucruri bune 

aici, dacă veniți cu ce spun experții de la partid care au ridicat bariere o viață întreagă, e clar 

unde o să ajungem. Bine, care e parcursul? Trebuie să completăm…Te rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Propunerile pentru comisie sunt următoarele: 

Nan Tiberiu-Genu – titular, numai de la PNL de vreme ce PSD-ul nu vrea. 

Georgescu Mihai-Cătălin  - supleant 

Mihalcea Elisabeta – titular 

Enache Nicolae – supleant 

Tudor Mihai-Bogdan – titular 

Gavrilă Dumitru – supleant 

Ionescu Cătălin-Ionuț – titular 

Meclea Alina - supleant 

Astfel va fi întocmit buletinul pe care o să vi-l dăm, să vă exercitați votul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și nu trebuie să aprobăm proiectul de hotărâre? Luăm o pauză până se completează comisia 

Începe procedura de vot. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Cu 24 de voturi fiecare au fost aprobate propunerile făcute pentru membrii comisiei de 

concesionare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Mai citiți odată! 
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Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Titulari: Nan Tiberiu-Genu, Mihalcea Elisabeta, Tudor Mihai-Bogdan, Ionescu Cătălin-

Ionuț. 

Supleanți: Georgescu Mihai-Cătălin , Enache Nicolae, Gavrilă Dumitru, Meclea Alina. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul de hotărâre cu mențiunea că este un proiect absolut necesar 

dezvoltării județului Giurgiu, că suntem contracronometru cu alte județe care dezvoltă 

aceleași proiecte și care injectează energia electrică produsă în același sistem. Dacă nu 

reușim să demarăm investiția asta până la jumătatea anului viitor, n-o să mai avem 

posibilitatea să realizăm nimic și o să rămânem în continuare săraci și fără posibilități cum ne 

vor unii. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 18 voturi „pentru”( Beianu D, Mihalcea E,  Meclea A, 

Anculescu C, 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) și 11 „abțineri”( Corozel 

L, Preda I, Vucă E, Răgălie C, Simon D, Bălan C, Grigore M, Simion C, Cristescu D și Bardan 

D, Lazăr D), devenind hotărârea nr.307 

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Abțineri cu mențiunea că nu avem nimic împotriva acestei investiții, dar am vrea să operați 

aceste modificări. Dna secretar, vă întreb, nu aveți niciun document din care să reiasă clasa 

de folosință la momentul de față? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu avem. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu aveți niciun motiv să cereți. Bine, închidem ședința. Mulțumesc mult pentru participare. 

O zi bună ! 
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