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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 14 DECEMBRIE 2022 

 

 

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

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

Beianu, prin Dispoziţia nr.429 din 13 decembrie 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 Absent  

4.  Vacant   PNL  

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent 

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 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 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent online 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Absent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Vacant  PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent 

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

- Dna Dana Elena Dumitrașcu – consilier C.J.G.; 

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

- Dl. Cristian Grătianu – administrator public 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 colegi!Ședință extraordinară, așadar. Proiectul ordinii de zi îl aveți. Dacă 

sunt comentarii pe marginea lui ? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 decembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.338 din 12 decembrie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 

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

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

aprobare nr.24030 din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24036 

din 12 decembrie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate 

nr.24037 din 12 decembrie 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.339 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea documentației 

tehnico-economice la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor 

indicatori tehnico – economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții 

„Modernizare DJ 504 Giurgiu-Vieru-Putineiu-Gogoșari-limită județ Teleorman – km 3+263- 

9+473 şi km 10+753 - 20+200”, 15,657 km, referatul de aprobare nr.24058 din 12 decembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24060 din 12 decembrie 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 

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 Absent 
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   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.333 din 09 decembrie 2022 privind aprobarea proiectului 

„Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”, a documentației și a 

indicatorilor tehnico-economici asociați proiectului, referatul de aprobare nr.23859 din 09 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23861 din 09 decembrie 2022 al 

Direcţiei Achiziții publice și investiții, raportul de specialitate al Compartimentului 

Dezvoltare regională nr.23862 din 09 decembrie 2022, 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. Daniela Dorobanțu   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.336 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de 

Urgenţă Giurgiu” și a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.23964 din 12 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23970 din 12 decembrie 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  

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

   dna. Elena Dumitrașcu  - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.337 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea depunerii proiectului 

„Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru” și a cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.23989 

din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23995 din 12 decembrie 

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  

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

   dna. Miruna Eftimiu  - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Radu Deliu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.332 din 08 decembrie 2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a impozitului pe venit încasat suplimentar corespunzător cotei de 

6%, pe anul 2022, referatul de aprobare nr.23673 din 08 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23680 din 08 decembrie 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 

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

- Dna secretar.bucătăria dvs. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da. Sunt prezenți 27 de membrii ai Consiliului Județean Giurgiu. Supun aprobării dvs. 

procesul verbal al şedinţei extraordinare din data de 07 decembrie. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Vă mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 26 prezenți. Am zis 27? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- 26? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 26 prezenți, da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine. Primul punct: Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului propriu de venituri și 

cheltuieli. Comisia buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. Aveți în hotărâre o 

sumedenie de articole care au generat acest proiect de hotărâre. Dacă sunt comentarii?   

Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.318 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice la nivel 

de DALI pentru pentru un tronson din 504. Avem un tronson pe Anghel Saligny și acesta 

este legătura între Giurgiu și Putineiu. Să dea Dumnezeu să încapă pe programul operațional! 

Deocamdată, noi îl depunem ca a doua opțiune a județului Giurgiu. Comisia de buget, 

Comisia de investiții, avize favorabile. Comentarii? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.319 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Unul dintre proiectele care au generat această ședință urgentă: Proiect de hotărâre privind 

aprobarea proiectului „Îmbunătățirea eficienței energetice a unor clădiri din județul Giurgiu”, a 

documentației și a indicatorilor tehnico-economici. Sunt mai multe clădiri, nu vă mai plictisesc 

cu detalii, cinci aparținând DGASPC și două spitale. Avem un amendament aici, dat fiindcă s-a 

lucrat până în ultima zi au apărut și asemenea situații.  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Modificări ce țin de bugetul proiectului. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Supun aprobării amendamentul întâi. 

Se modifică Anexa 2 după cum urmează: 

- Poziția 2 din Tabelul  Rezumat indicatori tehnico-economici, se modifică în sensul 

diminuării sumei de la 1 839 190 euro la 1 552 734,66 euro; 

- Cheltuieli eligibile fără TVA: 6 .910 .850.00 RON  se actualizează la 7.049.067,00 

RON 

- Cheltuieli neeligibile fara TVA: 364 500.00 RON se actualizează la  634.019,35 

RON 

-  Tabelul Lista de Echipamente, Lucrări și Servicii propuse se modifică după cum 
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urmează: 

Nr. 

crt. 

Denumirea 

echipamentelor/lucrărilor/ 

serviciilor 

UM Cantitate Preţul 

unitar 

(fără 

T.V.A) 

Valoare totală Linia 

bugetară 

Eligibil/neeligibil 

(se va menţiona 

suma inclusă pe 

eligibil şi suma 

inclusă pe 

neeligibil) 

0 1 2 3 4 5(3x4) 6 7 

Echipamente şi dotări (se va prelua denumirea liniei bugetare corespunzatoare) 

                

                

TOTAL         

Echipamente 

1 
Panou fotovoltaic monocristalin 

410W 
buc. 2074 910 1887340.00 4.3 Eligibil 

2 
Structura montaj panou 

fotovoltaic 
buc. 2074 278 576572.00 4.3 Eligibil 

3 Invertor electric trifazat 50 kW buc. 11 21226 233486.00 4.3 Eligibil 

4 Invertor electric trifazat 30 kW buc. 6 17000 102000.00 4.3 Eligibil 

5 Invertor electric trifazat 20 kW buc. 1 15000 15000.00 4.3 Eligibil 

6 Cabluri curent continuu ml 22000 6.5 143000.00 4.3 Eligibil 

7 Cabluri curent alternativ ml 700 287 200900.00 4.3 Eligibil 

8 Protectii, materiale diverse buc. 8 21400 171200.00 4.3 Eligibil 

9 Pompa de caldura 16kW buc. 21 45532 956172.00 4.3 Eligibil 

10 
Boiler ACM/echipamente 

conectare pompa caldura 
buc. 21 36740 771540.00 4.3 Eligibil 

11 Post de transformare 250kVA buc. 1 150000 150000.00 4.3 Eligibil 

TOTAL 5207210.00     

Denumire lucrări 

1 
Lucrari de constructii: Structura 

sustinere panou solar acoperis 
buc. 2074 261 541314.00 4.1 Eligibil 

2 

Lucrari de constructii: Montaj 

panou fotovoltaic monocristalin 
410W 

buc. 2074 43 89182.00 4.2 Eligibil 

3 
Lucrari de constructii: Montaj 

invertor electric trifazat 50 kW 
buc. 11 9100 100100.00 4.2 Eligibil 

4 
Lucrari de constructii: Montaj 
invertor electric trifazat 30 kW 

buc. 6 8050 48300.00 4.2 Eligibil 

5 
Lucrari de constructii: Montaj 

invertor electric trifazat 20 kW 
buc. 1 5030 5030.00 4.2 Eligibil 

6 
Lucrari de constructii: Montaj 
pompa de caldura, boiler si 

racorduri 

buc. 21 16600 348600.00 4.2 Eligibil 

7 
Lucrari de instalatii electrice: 
Montare cabluri electrice curent 

continuu 

ml 22000 20 440000.00 4.1 Eligibil 

8 

Lucrari de instalatii electrice: 

Montare cabluri electrice curent 
alternativ 

ml 700 80 56000.00 4.1 Eligibil 

9 

Lucrari de instalatii electrice: 

Realizare racordare instalatie in 
TEG existent - cladiri publice 

buc. 8 3200 25600.00 4.1 Eligibil 

10 

Lucrari de instalatii electrice: 

Realizare racordare instalatie in 

post tranformare - cladiri publice 

buc. 1 49514 49514.00 4.1 Eligibil 

11 Diverse si neprevazute buc 1 138.217,00 138.217,00 5.3. Eligibil 

TOTAL 1841857.00     

Denumire servicii 

1 
Studiu de fezabilitate + proiect 
tehnic 

buc. 1 35000.00 35000.00 3.5.3 Neeligibil 

2 Verificarea proiectului tehnic buc. 1 2500.00 2500.00 3.5.5 Neeligibil 

3 
Managementul de proiect pentru 

obiectivul de investitii 
buc. 1 130000.00 130000.00 3.7.1 Neeligibil 
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4 Auditul financiar  buc. 1 10000.00 10000.00 3.7.2 Neeligibil 

5 
Cheltuieli pentru informare si 

publicitate 
buc. 1 10000.00 10000.00 5.4 Neeligibil 

6 
Comisioane, cote, taxe, costul 

creditului 
buc. 1 223.019,35 223.019,35  5.2. Neeligibil 

7 Asistenta tehnica buc 1 50.000,00 50.000,00 3.8 Neeligibil 

8 Proiect tehnic buc 1 70.000,00 70.000,00 3.5.6 Neeligibil 

9 

Certificarea performantei 

energetice si auditul energetic al 

cladirilor 

buc 1 30.000,00 30.000,00 3.4. Neeligibil 

10 

Documentatii tehnice necesare in 

vederea obtinerii  

avizelor/acordurilor/autorizatiilor 

buc 1 73.500,00 73.500,00  Neeligibil 

TOTAL 634.019,35     

TOTAL ELIGIBIL 7.049.067,00     

TOTAL GENERAL fara TVA 7.683.086,35     
 

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

- Și proiectul în integralitate cu amendament. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.320 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să dea Dumnezeu să treacă! Sunt multe proiecte depuse? Similar pentru… Primul a fost 

pentru spitalul Izvoru, da ?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu. Primul a fost pentru cele șapte centre. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acuma sunt cele două proiecte.Cele două proiecte pentru spitale, proiecte prin care sunt 

finanțate investiții și dotări care diminuează riscul de infecții nosocomiale. Avem și aici un 

amendament, tot pentru că s-a lucrat până târziu. O listă de investiții care a suportat 

modificări pentru că e obligatoriu să avem câte două oferte, nu am găsit. În sfârșit, am scos 

din lista de investiții pozițiile care nu îndeplineau această condiție imperativă. Supun 

aprobării amendamentul, vă rog.  

- Art.1. Se aprobă depunerea de către Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în 

parteneriat cu Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu a proiectului „Dotări medicale destinate 

reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în 

vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență - 

Componenta C12 – “Sănătate” - Investiția 2. “Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice” 

- I2.4. “Echipamente și materiale destinate reducerii riscului de infecții nosocomiale, apelul 

de proiecte MS-0024”, în cuantum de 34.330.004,43 lei (inclusiv TVA). 

- Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului de 

infecţii nosocomiale la Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu”, în sumă de 34.330.004,43 lei 

(inclusiv TVA).      

Bugetul aferent partenerului lider: JUDEȚUL GIURGIU este de 34.009.894,43 lei (inclusiv 

TVA); 

Bugetul aferent partenerului 2: SPITALUL JUDEŢEAN DE URGENŢĂ GIURGIU este de 

320.110 lei (inclusiv TVA). 

În anexa nr.1 la proiectul de hotărâre, la secțiunea I – Solicitant, se modifică valoarea 

bugetului, după cum urmează: 

Buget total (fără TVA): 28.848.743,22 lei 

Buget solicitat (fără TVA): 28.848.743,22 lei 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Și proiectul în integralitate. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.321 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Similar pentru spitalul Izvoru. Primul a fost pentru spitalul Giurgiu. Comisiile au toate avize 

favorabile la ambele proiecte.Supun aprobării amendamentul, vă rog.  

- Art.1. Se aprobă depunerea de către Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, în 

calitate de lider de parteneriat, în parteneriat cu Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru a 

proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului de infecţii nosocomiale la Spitalul de 

Pneumoftiziologie Izvoru”, în vederea finanțării acestuia în cadrul Planului Național de 

Redresare și Reziliență - Componenta C12 – “Sănătate” - Investiția 2. “Dezvoltarea 

infrastructurii spitalicești publice” - I2.4. “Echipamente și materiale destinate reducerii 

riscului de infecții nosocomiale, apelul de proiecte MS-0024” în cuantum de 12.680.990,99 

lei (inclusiv TVA). 

- Art.3. Se aprobă valoarea totală a proiectului „Dotări medicale destinate reducerii riscului 

de infecţii nosocomiale la Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru”: 

a)Bugetul aferent liderului de parteneriat: JUDEȚUL GIURGIU este de 12.360.880,99 lei 

inclusiv TVA; 

- b) Bugetul aferent partenerului 2: SPITALUL DE PNEUMOFTIZIOLOGIE IZVORU este 

de 320.110,00 lei, inclusiv TVA. 

- În anexa nr.1 la proiectul de hotărâre, la secțiunea I –Solicitant, se modifică valoarea 

bugetului, după cum urmează: 

Buget total (fără TVA): 10.656.294,95 lei 

Buget solicitat (fără TVA): 10.656.294,95 lei 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Și proiectul în integralitate. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.322 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în sfârșit ultimul punct. Am primit o căciulă de bani și i-am repartizat cum am știut mai 

bine. Evident că sunt nemulțumiți și de o parte și de alta. Comisia de buget, aviz favorabil. 

Am înțeles că aveți intervenții pe marginea acestui proiect?Vă rog. 

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

- Am dori să știm și noi care au fost criteriile care au stabilit aceste sume pentru fiecare dintre 

comune. Dacă este cazul să ne prezentați și nouă adresele de la primării către consiliul 

județean în care se solicitau o anumită… și vrem să propunem și noi un amendament prin 

care ne dorim ca la municipiu, de exemplu Bolintin Vale să primească la fel cât primește 

Mihăilești-ul și celelalte comune pe criterii de egalitate, de exemplu Comuna Ulmi este 

echivalentă cu comuna Florești-Stoenești și cu Roata de Jos și dorim să vă propunem să 

echilibrați bugetul în acest fel în care toate comunele să primească aceeași sumă pentru că nu 

mi se pare normal ca pentru unii să fiți mumă, pentru alții să fiți ciumă. Înțelegem și motivele 

cumva că ceilalți au votat pe altcineva care au considerat dânșii că este mai bun. Asta nu 

înseamnă că trebuie să vă răzbunați pe ei. Oamenii aceia din acele comunități chiar nu au 

nicio vină, deci ca să scurtez intervenția aș vrea să știu și eu care sunt criteriile și să 

propuneți amendamentul nostru de echilibrare a bugetului.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am avut o repartizare recent sau am visat eu? S-au primit niște bani pentru drumuri și 

comunele PSD au primit 200 de mii și celelalte câte 150 de mii? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da.Așa a fost. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu v-am auzit să fi comentat atunci. Sau n-ați remarcat momentul?Eu vă spun de repartizare 

că asta e esența discuției că, criteriile ați întrebat că nu sunteți mulțumiți de cum s-au împărțit 
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banii că pentru unii mumă și pentru unii ciumă și v-am spus că fuse recent un moment în 

care primarii PSD au primit 200 de mii de lei pentru drumuri și ceilalți câte 150 de mii. Ce 

interpretare dați? Înțelegeți ce spun sau nu vorbesc eu românește? 

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

- Eu cred că înțeleg ce spuneți. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A, nu aveți ce spune legat de momentul respectiv. 

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

- Eu discut despre ceea ce avem pe ordinea de zi, astăzi… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A fost recent acum două săptămâni a fost momentul ăla.Nu cred că aveți o memorie selectivă  

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

- Uneori, da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Criterii nu avem pentru că nu e cazul. Am folosit informațiile din aparatul propriu de la 

nivelul celor care se ocupă în mod frecvent de asemenea proiecte de hotărâre și față de ceea 

ce ne așteaptă în perioada următoare, aprobarea bugetului și consultarea obligatorie,cum știți 

dvs. bine, acum e o situație specială prevăzută în lege și tratată, tot conform legii într-un mod  

special.Ca să nu mai spun că suma derizorie care am avut-o de împărțit chiar nu cred că   

merita un asemenea efort, să-i chem pe primari să le spun că le dau 10 mii de lei, dar 

argumentul este că legea nu prevede consultare și timpul a fost și foarte scurt așa că n-am 

nedreptățit pe nimeni și, dacă cumva vom avea din partea unor primari, pe primari eu îi 

consider pe toți egali, vorbesc cu toți și îi ajut pe toți. 

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

- Sperăm. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Sperați dvs. Ultima lucrare pe care am făcut-o la Direcția Județeană de Drumuri a fost 

întâmplător  la Stănești. Sperați cât credeți! Dacă de la primari o să am o solicitare, când vine 

bugetul pe 2023 o să țin cont, transmiteți-le dvs. dacă sunteți așa grijuliu, primarilor, nu 

altora! Vă rog. 

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

- Nu există măcar un criteriu referitor la numărul de populație?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu. De ce ar trebui să fie criteriul ăsta luat în considerare? Vi se pare relevant? Suntem pe 

final de an, problemele sunt diverse, de diferite mărimi și nu au nicio legătură cu numărul de 

locuitori din fiecare UAT. A fost un an foarte greu, dar nu reglăm acum nimic cu suma asta. 

Hai să vedem ce bani vin de la guvern pentru anul viitor și facem o discuție mai aplicată!  

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

- Supuneți la vot acel amendament și noi, PSD-iști vom vota împotrivă la acest proiect. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte frumos! Aveți acest drept legal și vi-l respectăm. Deocamdată supun aprobării 

proiectul în… 

 Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Amendamentul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și-l aveți?L-ați scris sau cum? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Îl face în ședință. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu nu l-am reținut, de asta ziceam, dar mă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da ideea este că cei din online… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Votează pe încredere. Bine. Supun aprobării amendamentul lui Mihăiță Grigore. 

- Cine este pentru? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 3 voturi „pentru” ( Răgălie C, Grigore M, Simion C) 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Hai și împotrivă să vedem câți mai sunt? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 8 voturi „împotrivă” (Beianu D, Mihalcea E, Anculescu, Ionescu C, Gavrilă D, Enache N, 

Lungu S, Nan T) 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Abțineri în online. Amendamentul, îmi pare rău, a fost respins. Supun aprobării proiectul în 

forma sa inițială. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? Rămâne să vedem. 

- Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu 17 voturi „pentru” ( Beianu D, Mihalcea E, 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 9 voturi „împotrivă” ( 

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

D), devenind hotărârea nr.323 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O zi bună! 
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