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PROCES-VERBAL 

 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 22 DECEMBRIE 2020 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 22 decembrie 2020, 

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

Beianu, prin Dispoziţia nr.319 din 21 decembrie 2020 conform prevederilor art.179 alin.(3) din 

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

completările ulterioare, ședința desfășurându-se conform procedurii stabilite prin Hotărârea 

nr.111 din 29 octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

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

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Meclea Alina PNL prezent 

2.  Corbea Cătălin-Virgil PNL prezent 

3.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

4.  Enache Ionuț-Cristian PNL prezent 

5.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

6.  Danciu Dana-Andreea PNL Absent 

7.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

8.  Negoiță Iulian PNL prezent 

9.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

10.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

11.  Enache Nicolae PNL prezent 

12.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

13.  Lungu Silviu PNL prezent 

14.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

15.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

16.  Alecu Constantin PNL prezent 

17.  Popescu Alexandru-George PNL prezent 

18.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

19.  Corozel Lucian PSD prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

25.  Crăciun Flory-Orlando PSD prezent 

26.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

27.  Bălan Cristina PSD prezent 



2 

 

 

Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. Aceștia au avut la dispoziție timp 

pentru adresarea de întrebări legate de materialele supuse dezbaterii. 
 

 

 

ORDINEA DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 decembrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.174 din 21 decembrie 2020 privind rectificarea bugetului 

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

al instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, 

referatul de aprobare nr.17508 din 21 decembrie 2020 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17509 din 21 decembrie 2020 al Direcției economice, avizul Comisiei 

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

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Florentina Stănculescu  - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

      dl. Alexandru-George Popescu  - preşedinte comisie 

         

3. Proiect de hotărâre nr.173 din 21 decembrie 2020 privind aprobarea înfiinţării 

Societății JUDSERV 2020 S.R.L., referatul de aprobare nr.17487 din 21 decembrie 2020 

al președintelui, raportul de specialitate nr.17488 din 21 decembrie 2020 al Direcţiei 

juridice și administrație publică și Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

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

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

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

       dl. Alexandru-George Popescu  - preşedinte comisie 

      dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

      dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr. 168 din 17 decembrie 2020 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.17326 din 17 decembrie 2020 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17327 din 17 decembrie 2020 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și 

protecție socială 

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

dna. Florentina Stănculescu    - director executiv 

dna.Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

       dl. Radu-Silviu Deliu     - preşedinte comisie 

 

28.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

29.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

30.  Cristescu Dan PSD prezent 
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5. Proiect de hotărâre nr.164 din 15 decembrie 2020 privind aprobarea dării în folosință 

gratuită Sindicatului Asistenților Medicali din Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a 

unor echipamente (lămpi bactericide) achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.17057 din 15 decembrie 2020 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.17058 din 15 decembrie 2020 al Direcţiei logistică, managementul 

spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

      dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

      dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 
 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (29 voturi). 
 

XXXXX 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 09 decembrie 2020 a 

Consiliului Județean Giurgiu 
 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  
 

2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al 

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

sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2020, a primit aviz favorabil din 

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

Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură.  

 

În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, (17 voturi 

”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri) devenind hotărârea nr.151 
 

3. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării Societății JUDSERV 2020 S.R.L. a 

primit aviz favorabil din partea Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

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

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență și aviz negativ din partea Comisiei 

pentru mediu, ape, păduri și agricultură. 

 

Dl. Vucă: 

- ”Solicit câteva lămuriri în ceea ce privește înființarea societății comerciale: 

1. De ce este necesară înființarea unei noi societăți atâta vreme cât există deja ROVIC? I se poate 

modifica rapid obiectul de activitate. Cei 2.000.000 lei pot fi astfel folosiți pentru altceva, în 

contextul precizării reducerilor bugetare anuale. Existența acesteia exclude ideea de urgență în 

înființarea unei noi societăți. Mai mult, în contextul actual, precizat în argumentarea necesității, 

când multe societăți își restrâng activitatea, apare ca nefiresc înființarea unei alte societăți în 

situația existenței alteia. 

2. Care este schema de personal? Câți angajați, ce salarii, ce funcții, etc. 

3. Cine este dl. Lixandru? Studii, experiență, realizări, etc. 

4. Este chiar așa urgent să înființăm o societate comercială cu acționar 100% CJ Giurgiu, care să 

aibă ca obiect de activitate BARURI? 

5. Considerați că nu constituie eludarea legii premisa înființării acestei societăți, respectiv de a i 

încredința o gestiune direct, în spirit neconcurențial? 

Solicit răspuns până la începerea ședinței la comisie, mai precis până la ora 8,15. 
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Totodată va solicit respectuos să acordați o mai mare atenție modalității de convocare și a 

termenilor folosiți, nu de alta, dar măcar de aparență să înțelegem toți că, în calitate de consilieri 

județeni, nu primim dispoziții nici măcar de la aparatul de specialitate. Cu stimă.”  

 

Dl.președinte Beianu vine cu următoarele răspunsuri:  

” - Societatea “Rovic” este în faliment, resuscitarea nu mai este posibilă, din păcate; 

- tocmai pentru că se anunță o perioadă dificilă, din punct de vedere financiar, încercăm să găsim 

soluții, din timp, pentru activități care, altfel, ar consuma resurse importante; 

- nu am la îndemâna CV-ul d-lui Lixandru, îl vor atașa colegii, dar este un tânăr capabil, iar 

organigrama și toate celelalte elemente vor fi aprobate într-o ședința ulterioară; 

- capitalul social consistent ține cont de restricțiile ajutorului de stat, Consiliul Concurenței 

considerând că orice sumă ulterioară alocată va intra sub incidența acestei interpretări 

nefavorabile nouă. Asta nu înseamnă că banii vor fi cheltuiți în scurt timp și, cu atât mai puțin, 

pentru activități inutile. 

- obiectul de activitate principal va fi gestionarea deșeurilor, capitol la care județul Giurgiu 

înregistrează deficiențe serioase, decisive și elemente care justifică urgența. Într-adevăr, 

intenționăm redeschiderea bufetului existent la etajul III al clădirii, dat fiind că se lucrează mult 

peste programul de 8 ore. Zi bună!” 

Dna Stoianovici: 

”- În condițiile în care se precizează că o altă societate comercială este în faliment cred că se 

impunea (cu atât mai mult) să ni se comunice CV d-lui administrator ales și criteriile ce au stat la 

baza acestei alegeri. 

- Înțelegem că vor fi probleme în colectarea deșeurilor, dar situația complexă înlătură o hotărâre 

luată pe ”repede înainte”, fiind necesară o analiză comparativă între încheierea unui contract cu 

societate specializată deja sau înființarea uneia de către CJ.” 

Direcția juridică: 

”- În completarea precizărilor formulate de către președintele consiliului județean la 

întrebările referitoare la Proiectul nr.173 din 21.12.2020 (punctul 4 pe ordinea de zi), menționăm 

următoarele: 

1. Societatea comercială ROVIC (care a purtat denumirea de EURO GROUP TECHNO) a fost 

dizolvată (sentința nr.244/25.09.2017). În contextul actual este urgentă nevoie de o societate cu 

obiect principal de activitate colectare, transport și depozitare deșeuri municipale, în condițiile în 

care cantitatea de deșeuri în județ pune în pericol Proiectul ”Sistem de Management Integrat al 

Deșeurilor Solide în județul Giurgiu” și există riscul să returnăm aproape 30 milioane de euro. 

2. În conformitate cu art.173 alin.(2) lit.c) din Codul administrativ, organigrama și statul de 

funcții al societății vor fi aprobate prin hotărâre a consiliului județean, după înființarea societății. 

3. Domeniul principal de activitate al societății va fi ”Colectarea, tratarea și eliminarea 

deșeurilor; activități de recuperare a materialelor reciclabile”. 

4. Proiectul de hotărâre se referă strict la înființarea societății neatribuindu-se nicio gestiune în 

mod direct. După înființare și obținerea tuturor autorizațiilor speciale, societatea va opera în 

conformitate cu prevederile legale în materie.” 

 

Dl. Vucă: 

”Direcţia Juridică, poate ar fi cazul să citiți expunerea de motive și referatul de specialitate, ca să 

vedeți de ce se vrea înființarea societății. V-aș ruga pe viitor să vă asumați conținutul 

comunicărilor prin semnarea acestora cu numele dumneavoastră. Vă mulțumesc!” 

 

Dl. Lazăr Daniel Cosmin:  
”Referitor la proiectul prin care se dorește înființarea unei societăți în care Consiliul să fie 

acționar consider că pentru a putea stabili oportunitatea acestui demers era absolut necesar să se 

prezinte un plan de afaceri. Orice acționar/investitor ia decizia unei investiții abia după o analiză 

temeinică, pentru că doar așa poate să îți sporească șansele ca respectiva societate să reziste pe 

piață. 

https://caen.ro/diviziune/38-colectarea-tratarea-si-eliminarea-deseurilor-activitati-de-recuperare-a-materialelor-reciclabile
https://caen.ro/diviziune/38-colectarea-tratarea-si-eliminarea-deseurilor-activitati-de-recuperare-a-materialelor-reciclabile
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În condițiile de față consider că nu punem noi ca reprezentanți ai Consiliului să ne dăm 

acordul pentru o investiție fără a avea la dispoziție cel mai util și comun instrument de 

fundamentare a deciziei investiționale, anume un plan de afaceri. 

În mod real, într-o economie de piață, nu știu ce fel de investitor ar risca 2.000.000 de lei 

dacă ar fi vorba de resurse financiare proprii având doar aceste date la dispoziție. 

În cazul de față fiind vorba de fonduri publice ar trebui ca acțiunile întreprinse să se 

bucure cel puțin de aceeași diligență ca și cum ar fi o investiție din fonduri proprii. 

Vă rog consemnați ca fiind motivul votului meu împotrivă la acest proiect de hotărâre.” 

 

În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, (17 voturi 

”pentru”, 12 voturi ”împotrivă” și 0 abțineri) devenind hotărârea nr.152. 

 

4. Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare, a primit aviz favorabil din 

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

pentru sănătate și protecție socială. 

 

În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind 

hotărârea nr.153. 
 

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință gratuită Sindicatului 

Asistenților Medicali din Serviciul Județean de Ambulanță Giurgiu a unor echipamente 

(lămpi bactericide) achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu, a primit aviz 

favorabil din partea Comisiei pentru sănătate și protecție socială şi Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență.  

 

În urma centralizării voturilor, proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind 

hotărârea nr.154. 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                          Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 22 decembrie 2020 


