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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 21 DECEMBRIE 2022 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat pentru data de 21 decembrie 2022, ora 1300, în 

şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.433 din 15 decembrie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(1) din Ordonanţa de 

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

ulterioare. 

  

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

 Participarea la ședință prin mijloace electronice se va face cu respectarea prevederilor 

art.139 alin.(5) lit.c) coroborat cu art.180 alin.1 din Ordonanța de Urgență a Guvernului 

nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, după aprobarea 

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  

  

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 

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  

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent  

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Absent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent  

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Vacant   PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent  

24.  Răgălie Cristian-Mihai 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 Daniela Ruse   – consilier C.J.G.; 

- Dna Ana – Maria Dude – consilier C.J.G.; 

- Dna Ileana Stoian – consilier C.J.G.; 

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

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

Ordinea de zi și suplimentarea, împreună cu materialele anexate, a fost transmisă 

consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului. 

 

 

 

XXXXXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ne întâlnim la ultima ședință a anului, întâmplător ședință ordinară. Avem câteva proiecte 

importante, există o rectificare binevenită. Vă rog să-mi dați voie să vă invit să ascultăm 

intonarea Imnului Național. 

 Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Rămâneți în picioare, vă rog frumos!Colegul nostru, dl.Tudorache are de făcut o propunere. 

Petre Tudorache – consilier județean C.J.G.: 

- Vă mulțumesc, dle președinte. Doamnelor și domnilor, având în vedere că azi se împlinesc 

33 de ani de când poporul român a ieșit în stradă pentru libertate și democrație, propun un 

moment de reculegere în cinstea celor care și-au pierdut viața și sănătatea. Mulțumesc. Așa 

să ne-ajute Dumnezeu! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu. Mulțumim pentru implicare la nivelul comisiilor, pentru abordarea și 

aprobarea proiectelor de pe ordinea de zi inițiale și cea suplimentară. Înainte de a supune la 

vor suplimentarea ordinii de zi, colegii de la Direcția juridică au o propunere, dat fiindcă a 

venit bugetul.  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Au venit sume suplimentare la buget și atunci propunerea de retragere a proiectului 344 

(corect 345). Dacă sunteți de acord și cu introducerea a două noi proiecte pe ordinea de zi, 

347 și 348. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun la vot aprobarea suplimentării ordinii de zi cu acest amendament, vă rog. 

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

1. Proiect de hotărâre nr.344 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea contului de execuție 

al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor interne și al 

bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2022, referatul de 

aprobare nr.24412 din 15 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24419 

din 15 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 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent  

26.  Bălan Cristina PSD Prezent  

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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   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

 

2. Proiect de hotărâre nr.340 din 14 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la Hotărârea 

Consiliului Județean Giurgiu nr.180 din 23.08.2022 privind serviciul social „Rețeaua 

Persoanelor/Familiilor de plasament și Asistenților Maternali Profesioniști (PFAMP)“, 

referatul de aprobare nr.24301 din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.24307 din 14 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.341 din 14 decembrie 2022 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.24303 din 14 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24308 din 14 decembrie 2022 al 

Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.342 din 14 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a 

Monumentului istoric Schitul Strâmbu - Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate, referatul de 

aprobare nr.24331 din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24333 

din 14 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 Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.343 din 15 decembrie 2022 pentru stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din 

subordinea acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2023, referatul de aprobare nr.24379 din 

15 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24385 din 15 decembrie 2022 

al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice 

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

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

        dna Dude Ana Maria   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.346 din 16 decembrie 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 „Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Băneasa, județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.24518 din 16 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.24522 din 16 decembrie 2022 al Direcţiei Achiziții 
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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 Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.347 din 20 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.24655 din 20 decembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.24661 din 20 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 

 

8. Proiect de hotărâre nr.348 din 21 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.24771 din 21 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24777 

din 21 decembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, raportul de specialitate 

nr.24778 din 21 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 

    dna Pană Lidia    - director executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării la vot ordinea de zi în ansamblu cu cele două componente. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?Abțineri? 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 14 decembrie 2022 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.282 din 26 octombrie 2022 privind stabilirea taxelor și tarifelor 

care vor fi percepute de Consiliul Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate 

acestuia pentru anul fiscal 2023, referatul de aprobare nr.20905 din 26 octombrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.20911 din 26 octombrie 2022 al Serviciului 

Buget-finanțe și contabilitate, 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 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.311 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea prețurilor medii la 

produsele agricole pentru anul 2023, referatul de aprobare nr.22686 din 22 noiembrie 

2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22693 din 22 noiembrie 2022 al Direcției 

Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 
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Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul 

Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.312 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea prețului mediu la 

masă verde pajiști naturale pentru recolta anului 2023, referatul de aprobare nr.22687 din 

22 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.22694 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 și avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.324 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu cu Comuna Clejani și Școala Profesională Clejani în vederea acordării unei mese 

gratuite elevilor din învățământul profesional, referatul de aprobare nr.23217 din 29 

noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.23224 din 29 noiembrie 2022 al 

Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.325 din 29 noiembrie 2022 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu cu Comuna Călugăreni și Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni în 

vederea acordării unei mese gratuite elevilor din învățământul profesional, referatul de 

aprobare nr.23218 din 29 noiembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.23225 din 29 noiembrie 2022 al Serviciului Juridic-contencios și contracte, avizul 

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

pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Iulian Negoiță    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

7. Proiect de hotărâre nr.330 din 07 decembrie 2022 privind darea în administrarea 

Bibliotecii Județene ,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu a imobilului situat în municipiul 

Giurgiu, str. București, nr.53, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.23589 din 07 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.23595 din 07 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

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

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.331 din 08 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.23672 din 08 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.23679 din 08 decembrie 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 

 

9. Proiect de hotărâre nr.334 din 12 decembrie 2022 privind aprobarea închirierii prin 

licitație publică a Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical 

aflat la parterul imobilului Dispensarul Policlinic Giurgiu, situat în municipiul Giurgiu, 

Șos. Alexandriei, nr. 7-9, aflat în domeniul privat al judeţului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.23904 din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.23910 din 12 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, 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 Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.335 din 12 decembrie 2022 privind acordarea unui mandat 

special reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Asociației 

de Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”, 

referatul de aprobare nr.23908 din 12 decembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.23914 din 12 decembrie 2022 al Compartimentului Dezvoltare regională și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Nicu Mardale    - consilier 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.344 din 15 decembrie 2022 privind aprobarea contului de 

execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor 

interne și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2022, 

referatul de aprobare nr.24412 din 15 decembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.24419 din 15 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 

 

12. Proiect de hotărâre nr.340 din 14 decembrie 2022 pentru modificarea anexei la 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.180 din 23.08.2022 privind serviciul social 

„Rețeaua Persoanelor/Familiilor de plasament și Asistenților Maternali Profesioniști 

(PFAMP)“, referatul de aprobare nr.24301 din 14 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.24307 din 14 decembrie 2022 al Direcției Patrimoniu, 
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coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.341 din 14 decembrie 2022 privind încheierea unui contract de 

comodat între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru 

Situații de Urgență „Vlașca” al județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.24303 din 14 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24308 din 14 decembrie 2022 

al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.342 din 14 decembrie 2022 privind aprobarea documentaţiei 

tehnico – economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a 

Monumentului istoric Schitul Strâmbu - Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate, referatul 

de aprobare nr.24331 din 14 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.24333 din 14 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 Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.343 din 15 decembrie 2022 pentru stabilirea salariilor de bază 

pentru personalul din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din 

subordinea acestuia, începând cu data de 1 ianuarie 2023, referatul de aprobare nr.24379 

din 15 decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24385 din 15 

decembrie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 

instituţiilor publice de cultură, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

        dna Dude Ana Maria   - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.346 din 16 decembrie 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 „Centru de zi pentru 

persoane vârstnice Băneasa, județul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.24518 din 16 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.24522 din 16 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 Pană Lidia    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu   - preşedinte comisie 
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17. Proiect de hotărâre nr.347 din 20 decembrie 2022 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.24655 din 20 decembrie 2022 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.24661 din 20 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 

 

18. Proiect de hotărâre nr.348 din 21 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.24771 din 21 decembrie 2022 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.24777 din 21 decembrie 2022 al Direcției achiziții publice și investiții, 

raportul de specialitate nr.24778 din 21 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 

      dna Pană Lidia    - director executiv 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

   dl. Cătălin Ionuț Ionescu  - preşedinte comisie 

 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Legat de cvorum, din cei 29 de membri ai Consiliului județean sunt prezenți 27. Supun 

aprobării dvs. procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 14 decembrie 2022. Cine 

este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Primul proiect: 282 privind stabilirea taxelor și tarifelor care vor fi percepute de Consiliul 

Judeţean Giurgiu şi instituțiile publice subordonate acestuia pentru anul fiscal 2023 

Comisia de buget, Comisia investiții, 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.324 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3:Proiect de hotărâre nr.311 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea prețurilor 

medii la produsele agricole pentru anul 2023. Comisia buget, Comisia de mediu, avize 

favorabile. Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. Cine este pentru? 

Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.325 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.312 din 22 noiembrie 2022 privind aprobarea prețului 

mediu la masă verde pajiști naturale pentru recolta, sperăm satisfăcătoare pe anul 2023. 

Comisia buget, Comisia de mediu, avize favorabile. Propuneri, intervenții ? Supun aprobării 

proiectul, vă rog.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.326 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.324 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu 

Comuna Clejani și Școala Profesională Clejani în vederea acordării unei mese gratuite 

elevilor din învățământul profesional. Ne străduim să promovăm învățământul profesional, 

pot să spun că sunt pe drumul cel bun deși depunerea unui proiect pentru un Campus 

profesional pe PNRR va redemara în perioada imediat următoare și sperăm să fie încununată 

de succes. Până atunci avem o activitate cu evoluție constant bună în acești doi ani și sperăm 

să o ținem tot așa. Comisiile de buget-finanțe, educație și juridică, avize favorabile. Dacă dvs. 

aveți de făcut comentarii, de adus critici sau propuneri de îmbunătățire peste ce putem gândi 

noi? Supun aprobării proiectul, vă rog.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Doamna vicepreședinte a ridicat mâna 

cel mai sus. Vă rog să consemnați. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.327 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.325 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu cu Comuna 

Călugăreni și Liceul Tehnologic ,,Mihai Viteazul” Călugăreni în vederea acordării unei mese 

gratuite elevilor din învățământul profesional. E același tip de proiect. Sunt două comune care 

se străduiesc pe acest segment de activitate și îi felicit pe cei doi primari, dl Nidelea, 

dl.Iordache pentru implicare și susținere. Comisia de buget, Comisia pentru educație, 

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.328 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.330 privind darea în administrarea Bibliotecii Județene 

,,I.A. Bassarabescu” a imobilului situat în municipiul Giurgiu, str. București, nr.53. Am 

rezolvat doar o problemă juridică, sediul bibliotecii a fost și rămâne tot acolo. Este un imobil 

care a fost achiziționat de primăria municipiului de dl.Iliescu cu mulți ani în urmă. Nu a fost 

o prioritate reglementarea juridică, dar a venit și acest moment. Comisia pentru buget, 

Comisia pentru investiții, avize favorabile. Intervenții, discuții ? Supun aprobării proiectul, vă 

rog.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.329 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.331 privind acordarea unor sprijine financiare. Am rugat 

colegii să verifice toate solicitările pentru că am avut, cum spuneam, parte de o rectificare 

pozitivă, o alocare din FRB și am considerat că este oportun acest moment mai ales pe final 

de an, luna Crăciunului să încercăm să ajutăm pe toți cei care ne-au cerut un sprijin pentru 

probleme de natură medicală. Comisia pentru buget, Comisia pentru sănătate, avize 

favorabile. Dacă sunt propuneri de îmbunătățire pentru anul viitor sau aveți ceva să 

reclamați, din partea dvs, din partea unor solicitanți, din partea unor persoane care n-au fost 

ajutate la nivelul la care se așteptau ? Așteptăm orice fel observații, intervenții sau propuneri 

de îmbunătățire. Supun aprobării proiectul atunci, vă rog.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.330 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.334 privind aprobarea închirierii prin licitație publică a 

Lotului 22 în suprafață de 125.64 mp, cu destinația de cabinet medical aflat la parterul 

imobilului Dispensarul Policlinic. Am tot închiriat și aprobat vânzarea unor spații în perioada 

2010-2011, nu mai țin minte exact, cu mulți ani în urmă. Cred că am făcut un lucru bun că 

am dat în proprietatea unor medici care au și investit acolo și se consideră cumva protejați 
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din punct de vedere al proprietății. Ce am pierdut ca și avantaje a fost că, la acest moment, 

consiliul județean nu mai deține peste 50% din acel imobil și, ca atare, orice proiect al nostru 

de reabilitare, de îmbunățățire, de modernizare a clădirii policlinicii este extrem de greu de 

pus în aplicare dat fiind ce prevede Legea domeniului public și privat, 213 parcă sau ce 

prevede legislația de luat în considerare legat de Codul administrativ. Nu ne iartă Curtea de 

Conturi dacă facem investițiii în favoarea unor bunuri care nu ne aparțin și de aici discuție 

interminabilă. Promitem și medicilor și pacienților mai degrabă că vom încerca să găsim 

soluții, avem să zicem niște variante în lucru, dar ne sperie această perspectivă ca, ulterior, 

Curtea de Conturi să vină și să impute sumele repective nu instituției, nu președintelui, unor 

funcționari care, de bună credință, încearcă să vină în favoarea comunității. Asta este 

administrația. Aici avem cum spuneam un proiect de hotărâre care finalizează ultimele 

cabinete medicale aflate într-o stare incertă. Comisia pentru sănătate, Comisia juridică, avize 

favorabile. Dacă sunt ceva intervenții pe marginea subiectului? Supun aprobării proiectul 

atunci.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.331 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.335 privind acordarea unui mandat special 

reprezentantului Județului Giurgiu în Adunarea Generală a Asociaților Asociației de 

Dezvoltare Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”. Încercăm 

să finalizăm tranzacția prin care intrăm în posesia pachetului majoritar al operatorului APA 

SERVICE și mai important decât atât pe lângă mandatul despre care vorbim în acest proiect 

de hotărâre, în perioada imediat următoare, maxim două săptămâni de la începutul anului 

viitor vom începe să scoatem și noi la licitație pachetele de lucrări care presupun realizarea 

investițiilor în apă și apă uzată aflate în comunele aflate în lista investițiilor prioritare. 

Primele care vor fi licitate vor fi alimentări cu apă, alimentare cu apă și canalizare în 

comunele Săbăreni și Cosoba și rețea de canalizare în comuna Mârșa.Vor urma după aceea 

toate celelalte într-o ordine pe care o stabilim cu conducerea societății, dar și cu consultantul. 

Dacă sunt ceva intervenții pe marginea acestui proiect sau dacă aveți comentarii de făcut? 

Dacă nu, supun aprobării proiectul atunci.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.332 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trecem la ordinea de zi suplimentară.Proiect de hotărâre nr.344 privind aprobarea contului 

de execuție al bugetului de venituri şi cheltuieli al județului Giurgiu, bugetului creditelor 

interne și al bugetului fondurilor externe nerambursabile pe trimestrul IV parțial, 2022. Este 

un document care este extrem de util speciaștilor, economiștilor pentru că toată acestă 

activitate bugetară este într-o continuă mișcare. Sunt întârzieri, noutăți, cheltuieli care apar 

suplimentar e foarte greu de estimat de situația reală și mai mut de atât care ar fi concluziile 

unui asemenea demers. Dar repet pentru specialiști este un document necesar plus că e 

obligatoriu conform legii să avem această aprobare. Comisia pentru buget, aviz favorabil. 

Din partea dvs. intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.333 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cum spuneam, Proiectul 345 îl retragem și avem mai departe punctul 12: Proiect de 

hotărâre nr.340 pentru modificarea anexei la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.180 

din 23.08.2022 privind serviciul social „Rețeaua Persoanelor/Familiilor de plasament și 

Asistenților Maternali Profesioniști (PFAMP)“. O să avem o discuție cu conducerea 

DGASPC în perioada următoare. Insist foarte tare să promovăm acest tip de asistență socială 

la domiciliul beneficiarilor sau asistenților maternali profesioniști care să fie încurajați prin 
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sume suplimentare alocate la indemnizațiile pe care le au stabilite prin lege, astfel încât să 

externalizăm aceste servicii și să oferim altă calitate activității specifice și să redimensionăm 

cumva și categoria cheltuielilor. Nu e simplu, dar e un demers asupra căruia o să insist. 

Comisia juridică, aviz favorabil.Discuții, propuneri? Ceva mai mult decât atât poate cineva să 

ne recomande? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.334 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.342 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Valorificarea turistică durabilă a Monumentului 

istoric Schitul Strâmbu - Găiseni” în faza Studiu de fezabilitate.Comisia de buget, Comisia 

pentru investiții, avize favorabile. Vă recomand în această perioadă, dacă aveți timp și 

considerați oportun, să vizitați Schitul Strâmbu – Găiseni. Vă garantez că nu o să regretați. 

Dacă n-o cunoașteți pe maica Cecilia o veți cunoaște și iarăși categoric n-o să regretați, dar 

rămâne stric decizia dvs. Aș vrea foarte mult să obținem finanțare pentru acest obiectiv deși 

nu sunt atât de mulți bani cât am vrea noi pentru reabilitare, modernizare monumente istorice. 

Să sperăm că o să ne ajute inclusiv bunul Dumnezeu. Intervenții din partea dvs.pe marginea 

acestui proiect, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.336 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.341 privind încheierea unui contract de comodat între Județul 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Vlașca” 

pe marginea unor echipamente pe care le-am câștigat într-un proiect și le transferăm. 

Comisia juridică, aviz favorabil. Intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.335 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.343 pentru stabilirea salariilor de bază pentru personalul 

din cadrul familiei ocupaţionale „Administraţie” din aparatul de specialitate al Consiliului 

Judeţean Giurgiu, precum şi din cadrul serviciilor publice din subordinea acestuia, începând 

cu data de 1 ianuarie, de luna cadourilor pentru 1 ianuarie. Comisia pentru buget, Comisia 

juridică, avize favorabile. Intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? O abţinere? Un vot împotrivă de sămânță de 

scandal, ceva? Să fie primit! 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.337 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.346 privind aprobarea actualizării Devizului general, a 

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

bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Centru de zi pentru persoane vârstnice 

Băneasa, județul Giurgiu”. Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții, avize favorabile. 

Centru de zi pentru persoane vârstnice este un proiect preluat din mandatul trecut de mare 

anvergură, de mare necesitate. Îmi pare foarte rău că Ministerul familiei condus de dna 

ministru Firea, a lansat un ghid pentru înființarea unor centre de zi pentru copii, ceea ce 

consider și eu o prioritate, ghid lansat într-o formă absurdă, de-a dreptul astfel încât, cel mai 

mare prestator de servicii sociale, Direcția Generală de Asistență Socială nu este eligibilă, o 

minunăție și mai mult decât atât, primăriile pot să acceseze acest ghid doar dacă se 

acreditează ca furnizor de servicii sociale ceea ce înseamnă să angajeze un personal, să 

parcurgă o procedură de acreditare și să și susțină niște cheltuieli enorme după înființarea 

serviciului, depunerea, câștigarea proiectului și toate celelalte. Adică să te lauzi că vrei să 
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ajuți copiii și să vii cu o asemenea procedură, e diferență ca de la cer la pământ. Probabil că 

specialiști din minister n-au fost în stare să gândească o procedură simplă în care DGASPC-

urile să fie element central, că tot suntem furnizori și ne interesează acest domeniu și 

primăriile să fie cumva parteneri și trebuia și consiliul județean să fie permis ca și entitate 

eligibilă. Eu regret, nici nu e momentul acum să vorbesc despre activitatea unor ministere, 

dar regret doar pentru că, în campania electorală am promis înființarea a măcar 10 centre 

pentru copii în comune din județul Giurgiu și, din păcate, nici bugetul propriu, nici asemenea 

linii de finanțare care mi s-ar fi părut absolut corecte și necesare, nu sunt accesibile pentru 

noi. Să sperăm că anul viitor, nu s-au depus proiecte evident, nu avea cine să depună, să 

sperăm că anul viitor ministerul va reveni și ne va acorda posibilitatea să înființăm  asemenea 

obiectiv. Vă rog.     

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

- Voiam să vă întreb, dle președinte dacă atunci când a fost în consultare, în dezbatere publică 

ați făcut aceste propuneri? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu personal n-am știut, dar sincer am avut încredere în alții care au mai mult timp să verifice. 

De asta spun că nu comentez mai mult și nu e o săgeată la adresa nimănui. Pur și simplu sunt 

dezamăgit că n-am avut această ocazie, dar mai mult ca sigur dacă au depus foarte puțini sau 

nu a depus nimeni, ministerul sper că va reveni. Dacă puteți să ajutați în sensul acesta ar fi 

foarte bine. 

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

- Nu știu, dar o să mă interesez. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunt convins. Vezi că te-am mandatat aici! 

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

- Am trimis informări, dle președinte să știți. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ia să trimiți o informare și către Ministerul Familiei! De bună credință fac această 

recomandare, nu sunt deloc malițios, dar chiar spre deosebire de centrele pentru persoane 

vârstnice care sunt necesare, nu comentez, centrele pentru copii sunt indispensabile în acest 

moment. Sunt familii plecate în străinătate la muncă, sunt familii fără posibilități care nu le 

pot oferi copiilor nici măcar un colț de masă și o lumină suficient de bună ca să-și facă 

temele. Eu acestei categorii aș vrea să ne concentrăm să le asigurăm… 

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

- Dacă cineva din aparatul de specialitate îmi realizează un material, mă duc personal. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Plus că mai sunt o sumedenie de școli rămase libere în urma comasărilor care ar fi primele 

pretabile pentru asemenea, dar trebuie cumva, nu știu, acum îmi asum și eu o vină nu sunt 

nici cel mai deștept și nici nu le știu pe toate. Am mai avut o linie de finanțare pentru 

reabilitare și modernizare biblioteci. Iarăși a fost un ghid atât de prost gândit, am vrut să 

facem un proiect să reabilităm Biblioteca Județeană, nu s-a putut că nu e de dimensiunea 

unor biblioteci similare din județe care au biblioteci în spații monumente istorice mai ample. 

Acesta era primul cel mai important nivel sunt 4 finanțări sau 5 la nivel de țară. Dar voiam să 

ne băgăm, dar la palierul celălalt trebuia să reabilităm 3 biblioteci din județ. Au pus niște 

condiții atât de greu de îndeplinit încât nu știm cum să facem pentru că trebuia să fie în 

clădiri distincte, care să nu aibă legătură, să nu fie în școli, să nu fie în cămine culturale, nu 

știu de ce și nu se permit lucrări de consolidare. Păi mă frate, dacă tot îmi dai niște bani nu 

mai pune condiții că nu se știe înainte de a accesa programul și de a face o expertiză tehnică, 

nu știi cum arată clădirea aia, dincolo de aparențe! Trebuia lăsate fondurile în condițiile cât 

mai lejere ca cei care aplică să identifice după aceea soluții tehnice, dimensiunea finanțării și 

evident a cofinanțării. Iarăși s-a mers că nu se acceptă decât reabilitări adică doar dăm cu var, 

niște tencuieli și zicem că am oferit bani pentru reabilitarea și modernizarea bibliotecilor. 

Deci sunt multe, nu e o chestie secundară asta. Sunt multe domenii în care, au fost linii de 

finanțare în care consiliile județene nu erau eligibile. Pentru piste de biciclete noi n-am putut 
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să depunem, iar o inerție. În sfârșit, sunt multe de corectat. Dacă poți să ne ajuți pe acest 

subiect și pe oricare altele tu sau colegii tăi, ar fi binevenit orice fel de ajutor. Nu l-am 

refuzat niciodată, nu prea l-am primit, dar tu ești o excepție, tu ești un băiat bun. Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.338 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 17: Proiect de hotărâre nr.347 privind acordarea unor sprijine financiare, da? Este 

al doilea proiect? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și cu asta sper că am epuizat toată lista, cine s-a încadrat. Avem o comisie, nici nu știu 

valoarea sprijinelor nici individual, nici cumulat. Nu știu nici ce persoane au depus și am 

încredere în comisie. Dacă dvs., întotdeauna v-am invitat, aveți ceva de reproșat, de reclamat 

o faceți în acestă formulă și încercăm să îmbunătățim.Vreau să-i asigur pe giurgiuveni că și 

în anul următor, cât de greu va fi și nu va fi mai greu decât 2022, că am primit deja cifrele pe 

buget, vom asigura bani pentru ca aceste ajutoare medicale să rămână permanent la dispoziția 

celor care solicită. Comisia de buget, aviz favorabil. Intervenții? Supun aprobării proiectul, 

vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.339 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.348 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. Acesta este ceea ce 

spuneam că am primit suplimentar. Comisia pentru buget, Comisia pentru investiții, avize 

favorabile. Intervenții, vă rog? Doamne ajută de mai bine! Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.340 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O să așteptați câteva secunde să vă onorăm cu șampanie că ne-ați ajutat cu bune și rele în 

acest an și vă rămânem datori. Până atunci la diverse am văzut că a apărut astăzi un articol 

despre faptul că vezi Doamne, consiliul județean pierde o finanțare mare privind varianta 

ocolitoare a municipiului Giurgiu. Dincolo de faptul că sunt numai minciuni în articolul ăla 

sau prea multe minciuni pentru cineva care se respectă în presă, vreau să spun că nu acesta 

este marele risc. Din păcate marele risc este că Instituția Consiliului Județean are șanse mari 

să piardă o investiție de 250 de milioane de euro însemnând o centrală fotovoltaică pe cele 

300 de ha pe care le-am aprobat aici să le scoatem la concesiune și acest proiect de hotărâre a 

fost atacat de Instituția Prefectului. Este un gest absurd, tipic pentru cei care nu vor să se 

dezvolte județul Giurgiu sub nicio formă, pentru că au mai fost situații, nu multe, punctuale 

în care Instituția Prefectului a cerut corectarea proiectului de hotărâre, ceea ce nu s-a 

întâmplat acum. Altă dată a cerut retragerea. 

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

- Asta e pentru noi, dle președinte?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E pentru presă că dvs. nu înțelegeți.  

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

- Faceți o conferință de presă! 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu. Dați-mi voie, că nu ați luat dvs. cuvântul să vă întrerup eu, da? Vorbim la 

diverse. E un punct mult mai important decât ceea ce înseamnă diverse. Spuneam că în alte 

ocazii punctuale ni s-a cerut retragerea proiectului și reformularea lui, nici asta nu s-a 

întâmplat. Pur și simplu am fost anunțați că a fost atacat proiectul și ca atare rămâne blocat 

până se finalizează procesul în instanță, însemnând un an de zile. Asta înseamnă că în 

viziunea prefecturii ar trebui să ratăm acest proiect care, repet, ne-ar fi ajutat să devenim 

independenți în ceea ce privește consumul de energie electrică noi și toate orașele și 

comunele din județul Giurgiu. Ne-ar fi ajutat să creăm sute de locuri de muncă fix pe această 

investiție și pe orizontală pentru multe altele. Ne-ar fi ajutat să devenim un reper în ceea ce 

înseamnă promovarea proiectelor și investițiilor în energie verde. Nu s-a dorit și nu e pentru 

mine o mare surpriză, este un regret enorm că nu am avut ocazia să susțin acest proiect în 

fața oricui dintre cei care au decis acest demers. Ce înțeleg eu de aici este că la nivelul 

conducerii PSD, pentru că prefectul este numit de PSD, nu se dorește să fie ajutați primarii și 

iau act de această decizie, nu se dorește să se dezvolte județul Giurgiu și iau act și de această 

decizie și, ca atare, îmi rezerv dreptul ca să am în perioada următoare, începând cu alocarea 

bugetară pe care o avem la dispoziție în această structură, măsurile de echilibrare a acestei 

situații. Îmi pare rău că iarăși finalizăm un an în care am avut perioade de bună colaborare și 

sincope, îl închidem în această formulă, dar este o decizie care nu-mi aparține și care repet nu 

mi-a cerut nimeni s-o justific ca să nu se ajungă la acest moment. Este ceva foarte recent și 

dacă acum ați produs un asemenea dezavantaj și o asemenea pagubă județului Giurgiu, acum 

era momentul să spun. Putea dna prefect să atace în ianuarie dacă voia să discutăm în 

ianuarie. Dacă a atacat în decembrie, în această perioadă, am fost obligat să am această 

reacție și vă asigur că sunt cât pot eu de temperat. Aș putea să spun mult mai multe, dar 

tocmai că e sfârșit de an, mă rezum la această declarație. 

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

- Trecând peste opiniile personale legate de.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu sunt personale, sunt instituționale.      

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

- Ok. Înțeleg că de la anul veți echilibra bugetele așa că primarii PSD ar trebui să se bucure 

pentru că vor primi și ei la fel de mulți, că n-am înțeles? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Primarii PSD au primit mulți. Știi acea ultimă alocare din FRB, da? O știi? Hai să ți-o punem 

la dispoziție! La ultima alocare din FRB primarii PSD au primi dublu față de primarii PNL! 

Eu n-am de făcut un reproș. E foarte bine că Guvernul a găsit o modalitate să ajute o parte 

dintre primari. Obligația mea este să găsesc soluții să ajut cealaltă parte. 

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

- Eu mă gândeam doar la alocările pe care le-a făcut consiliul județean în ultimii doi ani care 

au fost disproporționate și pe criterii 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă mergem pe abordarea asta, verifică și ce s-a întâmplat în anii trecuți. Ai fost consilier în 

mandatul trecut? 

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

- Am fost, da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și nu ți s-a părut nimic… 

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

- Aveam foarte mulți primari și nu… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun argumentul ăsta! 

Cosmin Daniel Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
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- A fost o alocare pe care a făcut-o consiliul județean de câteva mii de lei până și la acele mii 

de lei ați păstrat această simbolistică să dați 7 000 celor de la PSD și 12000 sau 13000, acolo 

nu era vorbă de sumă, era pur și simplu de a arăta cine -i cu noi și cine nu-i cu noi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu. Dacă o să întrebi primarii PSD o să vezi că ajut orice proiect de investiții care 

vine din partea lor fără niciun fel de reținere! 

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

- Mă gândeam că v-au mulțumit primarii pentru alocarea de data asta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Fiți convins.Vă pare poate rău că nu ați fost invitat, dar nu aveați cum. Dacă dvs. citiți doar 

ce scrie o anumită drăguță persoană din presă rămâneți cu impresiile alea, ați vrea să fie 

altfel! Vă mai doriți mai multe dvs. Rugați-vă să se întâmple așa, că o să rămâneți cu 

rugămințile alea și cu rezultat exact invers. Haideți să bem șampania că vorbim deja prea 

mult despre subiecte care nu merită dezvoltate! ..Încheierea unui an foarte greu, 2022 care 

ne-a pus în față deopotrivă încercări, dar ne-a obligat să găsim soluții și pentru evenimente de 

ordin planetar foarte dificil de depășit, și mai grav este că aceste urmări ale pandemiei, 

războaie, crize energetice ne vor urmării și în anul următor. Îi asigur pe acei locuitori ai 

județului Giurgiu care au nevoie de ajutor suplimentar că instituția consiliului județean 

rămâne o instituție deschisă și în 2023, o să țin personal audiențe în fiecare luni între 11 și 

13. Îi asigur încă o dată pe toți cei care vor bate la ușa instituției că vor fi ascultați și se va 

încerca să fie ajutați. Mai mult decât atât, le spun celor care reușesc și au reușit să lupte, că 

nu sunt singuri! Fac parte din comunitatea giurgiuveană și mai mult decât atât au dreptul să 

ceară, le cunoaștem așteptările, le cunoaștem nevoile, suntem de acord să susținem împreună 

speranțele și dorințele lor spre mai bine. Anul 2023 va fi un an al provocărilor, va fi un an al 

demarării unor investiții care să-i convingă pe toți cei optimiști și bine intenționați din județul 

Giurgiu, și sunt foarte, foarte mulți în această categorie, că ne dorim, că merităm și că va fi 

mai bine pentru fiecare dintre locuitorii acestui județ. Așa să ne-ajute Dumnezeu! La mulți 

ani, tuturor! 
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