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PROCES-VERBAL 

 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 08 FEBRUARIE 2021 

 

 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 08 februarie 2021, ora 1100, în 

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

Dispoziţia nr.33 din 04 februarie 2021 conform prevederilor art.178 alin.(2) din Ordonanţa de 

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

ulterioare, ședința desfășurându-se atât cu prezență fizică cât și conform procedurii stabilite prin 

Hotărârea nr.111 din 29 octombrie 2020 adoptată de consiliul județean, acolo unde situația o 

impune. 

Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin 

Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă. 

 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.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

3.  Enache Ionuț-Cristian PNL prezent 

4.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

5.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent 

6.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

7.  Negoiță Iulian PNL prezent 

8.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

9.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent 

10.  Enache Nicolae PNL prezent 

11.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

12.  Lungu Silviu PNL prezent 

13.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

14.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

15.  Alecu Constantin PNL prezent 

16.  Popescu Alexandru-George PNL prezent 

17.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

18.  Corozel Lucian PSD prezent 

19.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

20.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

21.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

24.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 



2 

 

 

Au  fost absenți de la lucrările ședinței următorii consilieri județeni:Corbea Cătălin-Virgil 

și Crăciun Flory-Orlando. 

Au participat la lucrările şedinţei: 

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

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

- Dna Pătru Daniela  – consilier juridic C.J.G.; 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, au fost transmise consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului.  
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua!Mă bucur sincer că ne revedem după o perioadă atât de lungă, sper să găsim cele 

mai bune soluții să continuăm în acest format. Deocamdată, înainte de a începe ședința 

extraordinară, dacă avem măcar două strofe din imn? Să fim la înălțimea așteptărilor, avem? 

Se intonează Imnul Naţional. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Așadar, ne întâlnim astăzi în ședință extraordinară, prima, dar nu cea mai 

importantă din această perioadă. Am avut îndelungi consultări cu colegii din executiv asupra 

modului în care să procedăm pentru că sunt o sumedenie de argumente pro și contra. Sincer, 

duc dorul, duc lipsa ședințelor în care să putem să ne privim în ochi, să discutăm. Sunt foarte 

multe proiecte pe care le consider importante pentru perioada următoare și sunt absolut 

convins că din orice colț al țării, dacă ne referim la imaginea aceasta, poate veni o idee bună de 

proiect, poate veni o completare sau o corectură care să ne ajute să găsim cele mai bune forme 

pentru proiectele pe care vrem să le pregătim pentru perioada următoare.Contați pe 

disponibilitatea mea și a colegilor, dna vice este atât de solidară cu echipa, încât nu a vrut să 

vină la prezidiu, faptul că au fost niște alegeri și vor urma altele tocmai peste 4 ani poate ne 

ajută să facem măcar noi, aici, în consiliul județean, o minimă diferență între abordarea strict 

politică și cea administrativă. Credeți-mă, am trecut prin bune și mai puțin bune, ajută o 

asemenea abordare și chiar dacă pare la un moment dat dezavantajos eu spun că, date fiind 

reperele pe care o să mă străduiesc să vi le prezint ca și convingătoare, date fiind așteptările 

comunității, aceasta este cea mai bună abordare în final, pentru fiecare dintre noi și pentru 

acestă întreagă echipă căruia eu îi dedic activitatea mea și a executivului. Se va contoriza 

activitatea, nu după o ședință, nu după o luare de cuvânt, nu după un comentariu, după luni, 

ani de activitate pentru că răbdarea nu face parte, din păcate, din calitățile cele mai ușor de 

invocat ale unei comunități, dar inteligența și posibilitatea, capacitatea de a defini lucrurile, de 

a separa albul de negru, eu sunt convins că există în fiecare giurgiuvean și, ca atare, acestă 

perioadă cu foarte mulți bani europeni care vor fi accesibili doar în următorii 2 ani, maxim, 

maxim 3, ne oferă și o oportunitate, dar ne conferă și o obligație să ne gândim cu toții care 

sunt cele mai bune rețete de accesare a fondurilor europene, rețete de succes pentru toate 

domeniile, sunt absolut de acord că aveți aceeași convingere.Sunt foarte multe lucruri bune, 

așteptate, dorite și promise de fiecare dintre noi și dacă nu vom reuși acum să conjugăm toate 

inteligențele, toată inspirația, județul Giurgiu, ca și întreaga Românie, e foarte greu de crezut 

că va mai avea asemenea șanse în următorii cel putin 10 ani. Deci nu vreau să rostesc vorbe 

mari, am așteptări de la absolut toată lumea! Ultimul argument pe care aș putea să-l aduc e că 

am fost și la PNL și la PSD, dar trăim într-un oraș totuși mic, ne cunoaștem chiar dacă nu am 

avut ocazia să-i cunosc pe absolut toți consilierii, la un nivel accesibil am convingerea că 

putem regăsi în cel de lângă noi un om cu calități și defecte, dar cu o certă aplecare spre 

25.  Bălan Cristina PSD prezent 

26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

28.  Cristescu Dan PSD prezent 
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colaborare și bunele intenții asociate. Vreau să vă gândiți repede, la diverse poate, de la 

dvs.vin idei mai bune decât am găsit noi, cum continuăm. Urmează o perioadă în care vom 

avea o ședință ordinară, undeva la sfârșitul lunii, înțeleg că bugetul este pe ultima sută de 

metri, dar toată procedura care presupune aprobarea repartizarii cotelor de către consiliu, 

subiectul cel mai disputat, ne împinge dincolo de sfârșitul lunii februarie, așadar vom mai 

avem o ședință când bugetul și al instituțiilor și cel legat de repartizarea către unități 

administrativ teritoriale, va fi gata, ne împinge dincolo de 1 martie și așa că dacă ținem cont că 

măcar acea ședință ar trebui s-o discutăm live, atunci poate ar trebui să facem un efort să 

încercăm și ședința următoare, tot în acestă formulă, sunt convins că a fost greu pentru fiecare 

sau cei mai mulți dintre dvs. Dacă ora credeți că trebuie schimbată, iarăși cum convenim așa 

procedăm, din punctul nostru de vedere de la 8 până seara, în principiu avem câte ceva de 

făcut și nicio propunere nu este de neglijat. Discutăm la diverse, deocamdată ne întoarcem la 

introducere, spuneam că se convoacă Consiliul județean în ședință extraordinară. Proiectul 

ordinii de zi este prezentat în anexă, l-ați avut la dispoziție, dacă sunt comentarii pe marginea 

lui, dacă doriți să fie suplimentat? Nu sunt în principiu subiecte, poate cu o excepție, care să 

stârnească dispute deși înțeleg că sunt propuneri interesante la cel puțin unul și le discutăm pe 

toate. Bun. Atunci supun aprobării ordinea de zi, vă rog. 

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

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

 
ORDINEA DE ZI 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 28 ianuarie 2021 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.19 din 01 februarie 2021 privind aprobarea contului anual de 

execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2020, referatul de aprobare 

nr.1799 din 01 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.1800 din 01 

februarie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri  

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.18 din 01 februarie 2021 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată 

pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale, proiect pe anul 2021 și estimări 2022-2024, referatul de 

aprobare nr.1780 din 01 februarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.1781 

din 01 februarie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri  

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

 

 

4. Proiect de hotărâre nr.17 din 01 februarie 2021 privind achiziția de servicii juridice de 

asistență și reprezentare, referatul de aprobare nr.1772 din 01 februarie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.1773 din 01 februarie 2021 al Direcţiei juridice și 
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administrație publică,  avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri şi avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

      dna.Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

        dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.15 din 25 ianuarie 2021 privind constituirea Comisiei pentru 

Acord Unic în cadrul structurii Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul 

aparatului de specialitate al Consiliului Județean Giurgiu,  referatul de aprobare nr.1350 

din 25 ianuarie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.1351 din 25 ianuarie 

2021 al Direcţiei juridice și administrație publică, avizul Comisiei juridice, ordine publică 

și situații de urgență, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

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

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

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

   dl. Alexandru-George Popescu  - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

       

6. Proiect de hotărâre nr.175 din 28 decembrie 2020 privind aprobarea Regulamentului 

de acordare a stimulentelor financiare cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de 

învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu, referatul de aprobare nr.17835 din 

28 decembrie 2020 al președintelui, raportul de specialitate nr.17836 din 28 decembrie 

2020 al Direcţiei juridice și administrație publică,  avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență și avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport  

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

    dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

                    dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

                                                   dna. Alina Meclea    – președinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.20 din 02 februarie 2021 privind aprobarea încetării folosinței 

gratuite și restituirea bunurilor ce au făcut obiectul Hotărârii nr.83 din 17 august 2020, 

referatul de aprobare nr.1893 din 2 februarie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.1894 din 2 februarie 2021 al Direcţiei  logistică, managementul spitalelor 

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

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Alexandru-George Popescu  - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

   

8. Diverse:  

 

a) Informare privind demersurile efectuate de Consiliul Județean Giurgiu pentru 

achiziționarea unor detectoare de oxigen solicitate de Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu.  

 

b) Informare privind ”Planul Strategic pentru anul 2021 cu privire la prioritățile în 

asigurarea siguranței persoanei și ordinii publice”- prezintă dl. Gavrilă Dumitru. 
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c) Informare privind sesiunea online de instruire ,,Etică și integritate în administrația 

publică locală”, palierul legislativ-aleșii locali din Consiliul Județean Giurgiu. 

 

 Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate (28 voturi). 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Procesul verbal al şedinţei anterioare ridică întotdeauna mari probleme pentru colege, cred că 

în final o să ne eticheteze după cât de mult vorbim și implicit cât de mult trebuie să scrie 

dumnealor după acest mandat. Dacă aveți ceva de comentat la adresa celor care sunt cuprinse 

aici? Dacă credeți că s-a omis ceva important sau ar trebui discutate anumite aspect legate de 

el ? Supun aprobării atunci procesul verbal, vă rog.  

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

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi .  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să zicem că am început cu dreptul. Primul proiect de hotărâre se referă la o procedură 

standard asupra căreia chiar nu știu ce s-ar putea comenta. La municipiu au fost niște 

discuții legate de excedent și modul de utilizare. Proiect de hotărâre privind aprobarea 

contului anual de execuție al bugetului propriu al județului Giurgiu, pe anul 2020. Să dea 

Dumnezeu ca bugetul pe 2021 să fie cel puțin la fel ca acesta, am ceva rezerve, dar poate 

nu sunt cel mai în măsură să vorbesc, că nu sunt economist. Dacă dvs.aveți de făcut 

comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind hotărârea nr.15 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a cotei de 20% din sume defalcate din taxa pe 

valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale și din cota de 18,5% din impozitul pe 

venit pentru echilibrarea bugetelor locale, proiect pe anul 2021 și estimări 2022-2024. Am 

avut și eu câteva reacții destul de apropiate de panică din partea unor colegi care au 

interpretat greșit rolul acestui proiect este unul impus de legislația europeană chiar, și evident 

cea națională privind pregătirea ședinței de buget.Știți cu toții că încă nu s-a votat bugetul, 

este exclus să avem vreo cifră exactă disponibilă, nici pentru aparatul propriu, nici pentru 

subordonate cu atât mai puțin sumele de echilibrare la care face referire acest proiect. Este 

vorba de o metodologie pe care o supune aprobării luând ca și referință, am vorbit și cu 

dl.Ungureanu,  o sumă calculată, urmare a adreselor depuse de primării la Direcția de finanțe. 

Deci, procedural, va trebui să reluăm toate aceste puncte, acum vorbim de o prognoză pe care 

trebuie să o parcurgem, dar care nu impune nici un fel de obligație pentru momentul când 

vom primii cifrele și vom discuta, sunt convins foarte aprins, în comisii și în plen despre 

modalitățile de repartizare. Dacă sunt intervenții? 

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

- Da, aș vrea să intervin eu, aici. În primul rând, într-adevăr, vreau să mă asigur că au fost 

respectate toate articolele legislative și mă refer aici la art.33 din Legea 273/2006, sigur a fost 

respectată, vă întreb dacă au fost luate în calcule sau dacă au ajuns și la dvs. acele adrese de 

la primării. Au fost solicitate decât de la cei de la ANAF? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Nu ajung la noi alea. La ANAF probabil, da. Deci noi avem și am scris și în preambul, adresa 

ANAF și Decizia, asta este tot ce ni se transmite nouă.Ulterior, după aprobarea proiectului de 

hotărâre, hotărârea se va transmite atât la consiliile locale, cât și la ANAF.Colegul meu dacă.. 

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

- Eu aș propune înainte să facem următoarea repartizare că înțeleg atunci o să avem cifrele 

exacte .. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Atunci.Asta e o estimare.  

Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 
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- În momentul acela aș propune să mai solicităm noi, ca și consiliu, aparatul de specialitate al 

consiliului județean, tuturor UAT-urilor, să solicităm sumele necesare pentru acoperirea și a 

cheltuielilor  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, da.Sigur că da. 

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

- Cred că trebuie să fim foarte atenți la sume pentru a acoperi partea de cofinanțare a 

proiectelor pe care le au deja în derulare pentru că mare majoritate din ei știți că au în primul 

rând pe PNDL, au proiecte în derulare, mulți au și proiecte pe fonduri europene 

nerambursabile și deja consider că necesarul este foarte mare, uitându-mă totuși și în 

perioada din urmă, în ultima jumătate de an totuși, au fost două rectificări bugetare făcute și 

acolo sumele au mers…  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cum au mers și precedentele, înainte de alegerile astea. 

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

- Credeți-mă că nu au fost diferențe așa de mari . 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Cred că pot fi precizate și criteriile pe care le-ați avut în vedere.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acum sau atunci? 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Când se va face repartizarea finală. 

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

- Atunci chiar ne dorim o transparență  totală. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu am fost eu președinte de consiliu județean, atunci. Acum am reținut și așa o să procedez. 

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

- Ne dorim o transparență  totală la momentul respectiv și vreau să se țină cont totuși și de 

sumele de bani pe care unele UAT-uri le-au primit la rectificările anterioare. Diferențe mari, 

vă spun de la 800 de mii de lei la 50 de mii, primării care au populații mai mari, una decât 

cealaltă și care au și proiecte în derulare sau poate și nevoi mai multe, totuși a fost o 

discrepanță prea mare și aș vrea poate s-o reglăm acum.Să dăm dovadă de solidaritate și să 

încercăm să reglăm… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da. Aveți toată disponibilitatea mea pentru acest demers deși e foarte greu de aplicat 

sunteți tânăr, pentru că o să ne certăm pe un singur element 

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

- N-o să ne certăm. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pune între ghilimele. N-o să ne certăm niciodată. Când e momentul zero de la care ne 

raportăm? Înainte de alegeri? Nu ați vrea să fie imediat după alegerile din 2016? Să vedem 

atunci care, cum au primit? Pentru că e foarte greu de stabilit din ce direcție a fost mai multă 

bunăvoință. 

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

- Am curaj să punem cifrele pe masă și pornim .. de la 2016. Credeți-mă! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am înțeles. O să iau de la Direcția economică, dna Stănculescu este în concediu, este 

dl.Ciobanu și fără pretenția de a face investigații, pe mine m-ar ajuta niște elemente pe care 

să le iau în considerere pentru că solicitarea este justificată. 

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

- Ideea e că vrem să se țină cont de solicitări în afară de art.33 din Legea 273 /2006, în afară de 

aplicația pe care o au și de suprafața de teren intravilan, astea sunt unele criterii și de 

populație, vreau să fiu sigur că luăm totuși în calcul și solicitările UAT-urilor. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, corect. Acum la acest proiect ați remarcat sunt convins, nu am produs nicio schimbare 

față de propunerea de la Ministerul de Finanțe, de la ANAF exact, ca să nu dăm naștere la 

niște comentarii inutile. Când vom avea sumele, vom fi cumva la extrema cealaltă, vom 

analiza foarte metodic și poate nu o singură dată fiecare problemă, încercăm să găsim cea 

mai bună soluție. Ne străduim, dar eu am citit în Legea bugetului cel puțin în acest an, nu mai 

face referire acolo la proiecte cu fonduri europene, deși știu și eu câteva comune care se 

străduiesc teribil să acopere cofinanțarea, acolo se vorbește de arierate și încă în ordinea 

constituirii lor, de proiecte de dezvoltare locală și de proiecte de infrastructură care au nevoie 

de cofinanțare sau finanțare din partea UAT. O să fie greu, să sperăm că vom avea un buget 

atât de mare încât să acoperim tot. 

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

- De un an de zile e vorba și de cheltuielile generate de pandemie.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și asta e o problemă, nu o tratează Legea bugetului, dar sunt niște cheltuieli la unele comune, 

mari! Bine, de acord cu dvs. Alte intervenții, vă rog? Bine! Mulțumesc! Supun aprobării 

proiectul de hotărâre cu mențiunea că va trebui să discutăm, de asta nici nu grăbesc ședința 

de buget pentru că fiți convinși că o să aveți deschidere și disponibilitate pentru orice discuție 

și aproape de infinit, dacă e nevoie. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Dar cred că solicitarea colegului meu este exact în sensul celor precizate de dvs.la 

deschiderea ședinței, că aici suntem administrativ și nu politic. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, dnă, da. Absolut de acord! Nu sunt malițios! Mie nu-mi place că stau cu mască, nici nu 

mi-am făcut vaccinul, nu sunt nici tânăr și nici nu vreau să infectez pe altcineva. Habar n- am 

dacă am avut sau nu, până acum. Da, încercăm.Vă asigur că ne vom da toată silința. Supun 

aprobării proiectul de hotărâre, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind hotărârea nr.16 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ia să vedem aici, cum e cu solidaritatea! Proiect de hotărâre privind achiziția de servicii 

juridice de asistență și reprezentare. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Acum chiar sunteți malițios….. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă am sta foarte supărați și îmbufnați aici ar fi cea mai bună rețetă să trăim mai puțin cu un 

an. Eu nu ocup locul acesta ca să fiu ironic, credeți-mă! Uneori nu reușesc să fac cele mai 

potrivite glume, dar asta e singura intenție, nici pe departe altceva.Ați vrut să spuneți ceva? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Da, în comisia economică, dna vice a formulat un amendament. 

Dna Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Am propus următorul amendament:suma estimată a fiecărei achiziții va fi de 4.500 de lei și 

va fi asigurată din bugetul de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu Cap.80.01.30 alin 

20.30.30. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- 4.500?Păi eu am văzut contracte de 100 de mii. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Am văzut și eu. Acuma ce să zic? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cum continui linia..? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Nu mai continuăm linia care a fost. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Dacă mă întrebați, și de 100 și 70 de mii destul de multe, tânara generație, uite. Da, mă rog. 

Supun la vot amendamentul separat? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Da, înainte, dacă sunteți de acord cu amendamentul…. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Ca să fim de acord cu amendamentul, trebuie să fim de acord cu….. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aveți un comentariu de făcut sau ce?  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Ziceți! 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Nu cu privire la amendament, probabil că este suma minimă cea care vă permite atribuirea 

directă.. 

 Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Da, minimă.Aceasta e ordinea.Întâi se supune amendamentul la vot  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă doamna nu acceptă problema de fond, de ce … 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Atunci vreți să-l supunem cu tot cu proiectul?Bine. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- După discuții.Intervenții, vă rog! 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Da, dle președinte. Cu privire la orice contract de achiziție asistență juridică și aici puteți să-

mi puneți în vedere solidaritatea, pentru că eu nu am avut în mandatul trecut nici un contract 

de asistență juridică cu consiliul județean, de aceea v-am spus că vă pot răspunde lejer, fără 

nicio problemă, din acest punct de vedere. Eu cred că ar trebui, atunci când se pune în 

discuție un asemenea proiect, să fie atașate sau să fie foarte bine motivate aceste solicitări. 

Din câte știu eu în consiliul județean sunt un număr de 9 sau 10 consilieri județeni. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Consilieri juridici. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Consilieri juridici, pardon. Din câte știu eu, e bine că v-ați dat masca ca să văd și fața. Dacă 

vreți mi-o dau și eu ca să-mi vedeți și mie reacțiile. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mi-e să nu zâmbesc când nu trebuie. Da, vă ascult! 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt obișnuită să citesc și cu mască pe față așa că o încerc să văd reacția. Bun. Din câte știu 

eu, mulți dintre consilierii juridici sunt foarte bine pregătiți, ce am observat eu pe instanță. 

Chiar dacă dvs. vă uitați așa, mulți dintre ei sunt foarte bine pregătiți. Că sunt și unii mai 

puțin, asta cred că se poate remedia, dar numărul lor este suficient pentru asigurarea asistenței 

juridice. Nu zic că mă opun când este vorba de cauze complexe atunci ok, e o cauză 

complexă, e o cauză penală ei nu sunt specializați în cauzele penale sau puteți spune că fiind 

atât de complexă cauza, într-adevăr, nu pot gestiona, să spun, corect sau în condiții foarte 

bune, asta. Dar, contractele supuse atât acum, cât și dățile trecute, sunt contracte de asistență 

încheiate în dosare extrem de simple și fac vorbire și despre cele trecute și despre cele de 

acum. Sunt foarte simple, dovadă că la termenul anterior mi-a spus colegul meu că s-a și 

respins cererea noastră de suspendare, nu Emil? 

Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Așa e. Da. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

-  Drept urmare consilierul dvs.juridic a câștigat un prim pas în acel proces asta înseamnă că își 

desfășoară activitatea corespunzător. Pe rol se menționează totodată că sunt 200 de dosare, 

acest număr este vehiculat de fiecare dată, eu zic că ar trebui refăcută evidența 
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Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Ați avut la mapă, ați cerut o precizare, v-am trimis-o, da? 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Mi-a scăpat, îmi cer scuze! 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- 232. V-am răspuns și când am trimis materialul. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Câte? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- 232 au scris colegii mei de la juridic.     

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Și câte din acestea sunt...deja încheiate contracte cu alte firme de avocatură? Case de 

avocatură? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Nu știu asta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O să vi le prezint eu. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Ca să vedem exact care este numărul rămas pentru consilierii județeni. Oricum, vă spun din 

proprie experiență, pornind de la 200. Merg pe instanță am înțeles 5.   

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- 5, atât. 

Dna Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- 5 consilieri județeni. 40 de dosare pe lună, multe dintre ele fiind extrem de simple, de o 

complexitate redusă, nu este un număr mare. Dacă dvs. veți merge în ritmul acesta pe orice 

dosar sau toate dosarele care vin de acum, dvs., mă refer administrația, nu dvs. personal, să 

fie atribuite unei Case de Avocatură, unui avocat, se va ajunge în situația în care Serviciul 

juridic nu va avea obiect de activitate. Bănuiesc că nu doriți desființarea acestui serviciu 

juridic. De aceea ne opunem. Acestea sunt argumentele pe care cel puțin eu, le am în vedere 

atunci când mă opun acestui punct. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am înțeles. 

 Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Și v-aș ruga de fiecare dată să fie motivată solicitarea ca să vedem. Eu verific dosarele, 

pricepându-mă și fiind domeniul meu de activitate, verific de fiecare dată despre ce obiect 

are acel dosar. Data trecută am văzut că s-au acordat contracte în litigii de muncă ce erau 

repuse pe rol pentru efectuarea unei expertize, deci deja se finalizase munca consilierului 

județean, alt litigiu de muncă suspendat până ce se soluționează alt dosar, dosar caștigat de 

consiliul județean, de aceea v-aș ruga să aveți în vedere ca prin criteriul acesta și într-adevăr 

să încheiați contracte juridice, dar în cauzele complexe, cu societăți comerciale, procese 

grele, să le spun, așa.Vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc și eu. Dacă mă întrebați pe mine ca inginer, PSD-ul nu ar trebui să voteze deloc 

la proiectul ăsta pentru că sunteți deopotrivă cei care ați atacat hotărârea anterioară și acuma 

susțineți și o modalitate de a replica, repet, ca inginer, se pare că e ceva anapoda aici. Dvs.ați 

semnat, nu ați semnat toți procesul ăla? 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi sunteți parte în proces.N-ar trebui să vă exprimați în niciun fel, dacă mă întrebati pe 

mine, dar repet nu sunt jurist. Nu asta vreau să spun. Faceți cum considerați. Nu există 

evident o normă imperativă. 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 
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- Eu vorbesc de toate contractele. Eu nu vorbesc doar de acesta.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar ați zis că pentru asta ați votat împotrivă.Nu-i așa? 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Despre asta vorbim.  

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

- În actualul mandat deja suntem la al doilea contract de achiziție 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Nu, cred că suntem la al treilea sau la al patrulea.  

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

- Am întrebat și la comisia economică care este viziunea dvs., care este direcția, să 

externalizăm toată activitatea acestui compartiment? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă spun.Am înțeles. 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Spre asta se tinde, asta am spus că trebuie să avem grijă să nu ajungem la desființarea 

serviciului juridic. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu sunt un tip foarte riguros, dar tot ce am încercat să aduc aici ca și argumente în 

perspectiva unei bune colaborări, n-am folosit cuvântul sinceritate, deși contez foarte mult pe 

el, dar nu în întâlniri cu caracter public pentru că, probabil nu doar în România, peste tot,  

asocierea între politică, administrație și sinceritate e foarte greu de realizat și cu niște riscuri 

imense. Procesul ăsta are o miza mult mai mare decât a stopa sau a continua înființarea unei 

societăți. Dacă stiți e bine că stiți, dacă nu stiți, nu sunt eu cel mai în măsură să dezvolt acest 

subiect, dar interpretarea pe care o dau eu cuvântului sinceritate mă obligă, până când vom 

ajunge cumva într-o armonie, dacă nu sună prea pretențios termenul, să încerc să fiu la 

înalțimea așteptărilor prezentând și exemple dincolo de niște argumente pur teoretice. Am 

avut rolul la ședința trecută să inițiez un proiect de hotărâre prin care s-a acordat o sumă mare 

unui coleg care are absolut toate argumentele să ceară acea sumă. Deși mi-aduc aminte că s-a 

votat, am avut parte de un articol foarte acid din partea unei persoane pe care vreți nu vreți, 

eu o asociez cu Partidul Social Democrat, deși aceeași sumă a fost acordată și în mandatul 

trecut și n-a avut nimeni nimic de zis, nici din partea PSD, nici din partea PNL. Acum 

vorbim de viziune și de ce avem de făcut și o să vă răspund așa cum am de gând să răspund 

și celeilalte nemulțumiri a mea, pregătind exemple. O să scot toate ajutoarele care au fost 

date în mandatul trecut și o să las comunitatea să se pronunțe asupra veridicității și motivării 

lor, așa cum o să scot dacă asta este dorința dvs. toate contractele de asistență juridică din 

mandatul trecut și iarăși o să las giurgiuvenii, poate și pe dvs., probabil sunteți destui care nu 

ați fost consilieri în mandatul trecut, să încercați să faceți o comparație între cum se poate 

face administrație cu bani mulți și cu bani puțini. Revenind la acest moment, avem o direcție 

juridică pe care eu o știam mult mai suplă, pe care se contează pe aceeași oameni și nu sunt 

atât de mulți cât considerați dvs, dar e ultima mea pretenție să discutăm în contradictoriu pe 

acest subiect și mai ales miza acestui proces mi-a dat mie toate argumentele necesare ca să 

propun consiliului această variantă pe care o susțin în continuare. Servicii pentru a aduce un 

avocat care cred eu că ar apăra mai bine interesele Consiliului Județean Giurgiu. Nu ale mele, 

nu ale executivului, ale instituției și a ceea ce vrem să facem în continuare cu această 

societate în care am oferit posibilitatea PSD să aducă un reprezentat și ar fi fost mai mult 

decât suficient să știți tot ce se întâmplă acolo, cu bune, cu rele, cu posibilitatea de a fi primii 

care spuneți, inclusiv în presă, în comunitate, dacă făceam o greșeală. Nu doriți așa, 

procedăm cum considerați, dar votul va fi cel care va legifera una dintre opțiuni.  

 Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 
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- Ați spus două aspecte: primul în ceea ce privește ajutoarele acordate. N-am citit articolul 

despre care faceți vorbire. Probabil nu mă credeți, dar chiar nu l-am citit, am avut foarte 

multă treabă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă cred, vă cred! 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Dar vă pot răspunde prin prisma aspectului pe care eu l-am invederat la comisie, într-o 

discuție informală, să spun așa. Niciun caz nu mă voi opune la acordarea unor ajutoare 

sociale, sub nicio formă.Mi se pare corect și uman, singurul amendament pe care l-am adus 

eu, singura solicitare și rugăminte, totodată este aceea ca aceste ajutoare să fie acordate cât de 

cât echilibrat. Ce-am remarcat eu? Unei persoane, nu știu numele, n-am citit numele, ați spus 

unui coleg, chiar nu știu la acel moment nu m-a interesat, nici acum nu mă interesează cui i-a 

fost acordat, i s-a dat o sumă de 50 de mii de lei, 500 de milioane lei vechi. Celorlalte 

persoane care au solicitat li s-a acordat o sumă de 1000 de lei, de 2000 de lei cred că 1000 de 

lei  au fost majoritatea. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Cred că a fost și 10 mii.  

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Data trecută a fost 10 mii unei alte persoane și restul la fel. Sunt dezechilibrate.Toți cei din 

listă, din punctul meu de vedere, 1000 de lei să-i dai unei persoane care are cancer și totodată 

altei persoane care are cancer mamar, acum intru un pic în medicină, în cancerul mamar în 

România se plătește, se suportă de către Casa de Asigurări, inclusiv reconstrucția sânului. 

Drep urmare, nu spun că nu e nevoie, Doamne ferește! Clar că are nevoie orice persoană chit 

că are 10 ani, chit că are 80 de ani. Dar să-i dai unei persoane  50 de mii și unei alte persoane 

cu cancer de colon 1000 de lei, mi se pare că ne batem joc de celelalte persoane cărora le 

acordăm această sumă, cu care nu pot face practic mai nimic.1000 de lei în ziua de astăzi 

înseamnă mai nimic. Aceasta a fost singura problemă pe care am invocat-o, v-am spus nu 

știu despre articol, nici nu mă interesează, eu vă spun punctul meu de vedere. De regulă cred 

că ar fi bine la fiecare comisie când se supune un asemenea punct, să fie atașate și actele 

medicale ca să putem să ne pronunțăm în concret pentru că, într-adevăr, dna secretar ne-a 

spus nouă un criteriu pe care îl veți avea în vedere și care este foarte bun și vechimea 

documentelor  medicale. Cred că dacă le puneți, ne putem spune mai bine punctul de vedere, 

mai argumentat și cred că trebuie să veți în vedere acest aspect. Nu putem da o diferență atât 

de mare pentru că toți bolnavii de cancer au nevoie de sume rezonabile. Dacă ați dat unuia 50 

de mii probabil că era o urgență, probabil era un caz care chiar necesita, dar dăm și celorlalți 

50 de mii, 10 mii, 20 de mii. Într-adevăr, să-i ajutăm nu doar să le scoatem ochii, v-am dat un 

ajutor. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine.  

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Cu privire la al doilea aspect ați zis că veți scoate contractele. Nu cred că suntem aici să ne 

punem pe masă, ce ați făcut voi, ce vom face noi. Cred că acest lucru, îl vor face, pentru că 

sunt procesele verbale, îl vor face cetățenii. Exact așa cum ați spus la începutul ședinței 

suntem aici dincolo de partidul politic, dincolo de orice argument din ăsta sau orice motiv de 

critică sau de râcă, să spun așa. Noi suntem consiliul județean și v-am expus punctul de 

vedere nu raportat la celălalt, v-am rugat doar și v-am solicitat noi și v-am argumentat de ce  

am votat împotrivă, pentru că s-a făcut aceast obicei, să fie absolut toate contractele date. 

Dacă până acum nu ne-ați solicitat să încuviințăm și ne-ați fi aprobat acordarea sau 

încheierea de contracte de asistență juridică în toate dosarele, mă repet sunt foarte simple, 

probabil că nu ne-am fi opus nici la acest punct. Nu avem alte interese. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine. Hai, concluzionați, vă rog! Vă ascult!  

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 
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- Acestea au fost. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu mai reluăm. Ați și spus care e linia. Noi am semnat, am mai propus un contract pentru 

transferul acțiunilor de la operator care reprezintă o speță foarte complicată și acesta este al 

doilea nu știu de care vorbiți. Sunt contracte pe care le-am preluat și eu am considerat când 

am văzut valorile alea și sunt convins că o să fiți și dvs. cel puțin surprinși, dar revin, până ne 

lămurim cum putem colabora în cel mai bun mod, nu abdic de la această preocupare. O să 

discutăm mai mult pe exemple pentru că, dacă ne limităm la teorie, nu pot să mă pun eu cu 

un avocat și nici nu am intenția. Am reținut ce cred eu că trebuia să rețin și supun aprobării 

proiectul în forma prezentată,vă rog. Cine este pentru? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Cu amendamentul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Cu amendamentul de 4.500 cum am zis, valoare maximă.Numărați că aici înțeleg că sunt..! 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- 11 și mai avem 6. 17. Da,  trece. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Împotrivă,  vă rog? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Și cu dl.Crăciu trebuie văzut.11 sunt prezenți.Și dl. Crăciun? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine rămâne să voteze și va fi contabilizat votul când... 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- A votat?  

Madina Bălăceanu – consilier juridic C.J.G.: 

- Încă nu. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- O să trec aici ca să știu cum consemnăm și rezultatul votului dânsului, da? Bine. 

Proiectul de hotărâre și amendamentul au fost adoptate cu majoritate (17 voturi ”pentru”, 11 

voturi ”împotrivă”), devenind hotărârea nr.17. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine. Mulțumesc. Intrăm pe un domeniu poate mai ușor de interpretat din toate unghiurile 

Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei pentru Acord Unic în cadrul structurii 

Direcției urbanism și amenajarea teritoriului din cadrul aparatului de specialitate. Din mediul 

de afaceri privind obținerea unei autorizații de construire, am avut ocazia și personal și am 

contabilizat foarte multe nemulțumiri legate de durata excesivă și de numărul interminabil de 

avize, unele necesare, altele seminecesare, ca să nu spun, cerute în mod gratuit. Eu am avut o 

propunere privind identificarea unor persoane care nu au activitate pentru toate cele 8 ore 

pentru care sunt plătite care să ajute la transferul acestor documentații de la instituție la 

avizatorii care ”manâncă”, să zic așa, cel mai mult timpul celor care solicită asemenea 

documentații. Dna secretar a găsit în Legea 50 o procedură deja existentă care ne permite să 

înființăm o comisie, cum este intitulată aici, de acord unic, la care fiecare instituție avizatoare 

trimite un reperezentant, vom avea posibilitatea la fel să centralizăm toate documentațiile 

pentru obținerea avizelor. Ne obligă tot legea, spune dânsa, să primim, să solicităm o taxă 

modică. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Da, vom face și asta într-o ședință ulterioară.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru, în numele, de la agentul privat sau persoana fizică sau juridică? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Cine depune documentația. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Care are nevoie de ajutorul nostru, nu e obligatoriu și asta ne dorim să mergem noi la 

avizator, ducem documentațiile ca reprezentant al consiliului județean poate că avem ușor 

ascendent asupra celor de acolo, în ceea ce privește termenul de răspuns și să încercăm până 

când vom vorbi, că este unul dintre preocupările noastre, până când vom vorbi de 

corespondență online pe acest subiect, sunt alte județe, alte orașe care au reușit, supun 

aprobării discuțiilor și aprobării această procedură intermediară dacă vreți, de simplificare a 

proceduri de obținere a unei autorizații de construire. 

- Dacă sunt intervenții? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Vreau să vă spun că noi deja am făcut adrese către avizatorii din municipiu, sunt unii care au 

altă procedură, mediul, de exemplu, ei nu intră pe procedura asta, dar noi vom sprijinii 

cetățenii, vom gasi o variantă, dar ei nu-și pot desemna pentru că toată lumea știe pe legea 

specială cum funcționează avizele de mediu.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Și la fel CNAIR.  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- De la drumuri, sunt doar câteva excepții, în rest să știți că am avut un feedback pozitiv. Eu 

zic că pentru cetățeni, poate pentru cei din municipiu mai puțin, dar pentru cei din județ este 

un mare sprijin, un mare sprijin ca să facem lucrul acesta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt propuneri, comentarii ? Poate aici un ochi de jurist are vreo idee care ne-a scăpat 

nouă. Oricum ideea este că această procedură ca cele mai multe cu care venim în fața dvs.nu 

au un caracter strict, rigid. Dacă și ulterior, din piață să spun așa, apar niște propuneri de 

îmbunătățire, cu cea mai mare plăcere la fiecare dintre aceste proceduri pe care încercăm să 

le introducem, să simplificăm, nu să încurcăm lucrurile, așteptăm permanent observații și 

propuneri. Dacă nu sunt intervenții supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind hotărârea nr.18 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a stimulentelor 

financiare acordate cadrelor didactice și elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar 

de stat din județul Giurgiu. De stat că private încă nu avem, poate va veni și acel moment. 

Iarăși beneficiez de o experiență mai degrabă practică în 2011, am avut ocazia să aprob în 

consiliu un regulament pe care nu am înțeles de ce nu-l mai găsește nimeni și să premiem 

105 cadre didactice, dacă-mi aduc aminte, cele mai bune. Era atunci învățământ în condiții 

obișnuite, am avut ocazia să stabilim și niște reguli și o posibilitate de a identifica cei mai 

buni învățători, profesori, educatori. Acum suntem într-un alt moment, am avut acest an pe 

care cel puțin copiii nu l-au considerat deloc a fi potrivit, chiar dacă pentru ei a fost o vacanță 

prelungită, sunt foarte bucuroși că a reînceput școala, există evident și carență în pregătire, 

generate de fel de fel de motive, le știți, nu are rost să le discutăm. Încercăm să dăm un 

imbold deopotrivă cadrelor didactice și copiilor care se străduiesc și chiar reușesc să obțină 

rezultate sau să găsească cele mai bune condiții de pregătire. La fel ca și la precedentul 

proiect de hotărâre am venit în fața dvs. cu un regulament care va putea suporta în orice 

moment și după fiecare ediție îmbunătățiri pentru că mi-aș dori foarte mult ca să 

permanetizăm noi, să fie una dintre reușitele consiliului județean în acest mandat, 

permanetizarea acestor evenimente evident, anul ăsta am văzut și eu trecut că va fi o întâlnire  

publică, nici nu se pune problema, vorbim de un regulament standard. Anul ăsta nu știu dacă 

va fi ceva pentru că dicutând totul online nu are rost să luăm în considerare, dar repet, 

încercăm să ințiem și să deschidem posibilitatea unei alte relații cu elevii buni și foarte buni 

din județul Giurgiu, cu cadre didactice care pun foarte mult suflet și trebuie măcar 

evidențiați, recunoscuți, apreciați de comunitate, putem să îmbunătățim repet, în orice an și 

mai mult decât atât mi-aș dori să fiți de acord ca și după încetarea acestui mandat cei care 

veți fi, vom fi, să insistăm în continuare ca aceste evenimente să facă parte din viața județului 
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Giurgiu. Dacă sunt intervenții? Am înțeles că tânărul coleg are câteva observații, a studiat.. 

dați-i microfonul!  

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

- O să vă spun punctual pe articole unde am observat.. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- În regulament, da? 

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

- Pe acest proiect. Mai întâi asta e mai degrabă o sugestie pentru a ne asigura că informația 

ajunge în mod cert la profesori și elevi. Dacă s-ar putea completa la art.2 sau să se 

suplinească cu un articol unde spune: comunicare acestei hotărâri, dacă s-ar putea face, dacă 

ar fi benefic să se facă și către Inspectoratul Școlar în vederea transmiterii acestei hotărâri 

către toate unitățile de învățământ de stat din județ. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Așa se va proceda la punctul 2 din proiectul de hotărâre nu mai înșirăm către toți, Direcția 

economică are această sarcină și știe că trebuie s-o comunice Inspectoratului ca să aibă 

criteriile. Câteodată sunt mai multe, deci de aia am zis, duce la îndeplinire Direcția 

economică și ei știu ce trebuie să facă. 

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

- Am înțeles.Este în regulă.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi va trebui să deschidem o sesiune dacă vrem, în care vom avea posibilitatea să promovăm 

cu toții aceste condiții, ca să dăm la rându-le posibilitatea copiilor și cadrelor didactice, să-și 

găsească documentele justificative, să le depună, să le verificăm și după aceea să luăm cea 

mai bună hotărâre. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Am reținut și așa se va întâmpla. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu vreau să vă închipuiți că are cineva un rol particular în demersul ăsta. Hai, trecem mai 

departe! 

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

- La articolul 6. Aici se face referire și se pune slash între olimpiade și concursuri județene. Eu 

nu știu exact la ce se referă concursurile, dacă concursuri sunt cele care se desfășoară în 

domeniul sportiv  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Sportive pot să fie! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Extracurriculare.  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Noi am pus ca să fim siguri că acoperim o paletă mai largă că acum nu am de unde   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și pictură. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Exact n-am de unde să știu cum se vor numi.Tot ce ține de nivelul județean am zis că.. 

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

- Am înțeles. Și o altă chestiune legată de acest articol strict, este dacă nu cumva ar fi util să se 

specifice că ar fi vorba de concursuri organizate de entități publice, adică inspectorat, 

Ministerul Educației ca nu cumva să facă un concurs de exemplu, organizat de o firmă 

privată, o entitate privată, să se ia niște premii acolo și să mai…..  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Dacă-mi permiteți, aici pot să vă răspund eu. Temeiul legal al promovării acestui proiect îl 

reprezintă Legea educației. Faptul că Apa Service, de exemplu, organizează un concurs de 

desene pe asfalt, nu intră în calcul, da? Cadrul legal asta ne spune, despre concursuri 

organizate și este în regulă deci s-a prevăzut, aveți în preambul și chiar și în acest 
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regulament, temeiul legal îl reprezintă articolul 111 alin.(5) și 51 din Legea educației. Acolo 

se vorbește de stimulentele financiare. E bună observația și consider că v-am răspuns. E bine. 

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

- La articolul 11 unde locul și calendarul evenimentului urmează a fi stabilite prin dispoziția 

președintelui aici, bine depinde și de viziunea dvs., eu mă gândesc că ar fi util să fie la finalul 

unei ședințe de consiliu județean sau 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu.Uite fac eu un gest de încurajare.Trecem aici, prin hotărâre de consiliu județean sau cu 

informarea sau cumva, să fie implicat și consiliu în stabilirea celor mai bune locații. Locația 

va  trebui să fie una mare. Data trecută în 2011, singurul an în care am apucat că în 2012 mi 

s-a stabilit alt traseu, am premiat 105 cadre didactice pe scena Teatrului Valah, singura 

instituție încăpătoare pentru asemenea evenimente, iar când am premiat copiii au fost peste 

400 și echipe și premii individuale.Trebuie obligatoriu un spațiu foarte mare, repet anul ăsta 

este unul prin excepție, să dea Dumnezeu ca de la anul să revină lucrurile la normal, dar nu 

am nimic împotrivă să hotărâm împreună și locația și condițiile și calendarul, ce vreți! Eu am 

insistat, nu există în documentație, am insistat ca să separăm un pic lucrurile ca să nu fie una 

după alta, că se pierde un pic din interes. Evidențiem cadrele didactice și le premiem după un 

an calendaristic, după 31 decembrie cu posibilitatea respectării etapelor, să găseacă, să 

depună documentele și copiii evident, după încheierea anului școlar, din vară. Asta este 

singura condiție, pe care, dată fiind experiența practică, o recomand eu, în rest nu am nicio 

problemă să stabilim împreună toate detaliile acestui demers. 

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

- Este mai mult decât rezonabil. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Să fie prin hotărârea consiliului județean. Am notat și când aprobăm o să fie amendament 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Locul și calendarul. 

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

- Ar mai fi încă două aspecte: la articolul 8 alin.2 subpunctul 2 unde spune dovada participării 

la concursuri și olimpiade naționale și internaționale, aici cred că este o scăpare întrucât la 

art.8 se face referire la olimpiade, concursuri județene pe când în aceasta, când trebuie să 

prezinți dovada se vorbește despre dovada participării la etape naționale și internaționale 

adică mai degrabă aș spune dovada participării și locul obținut la concursuri și olimpiade 

județene, naționale, internaționale. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Nu intră internaționale aici deci legislația, de aia am precizat județene. Așa ne spune. 

Scuzați-mă! Ia, stați nițel! 

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

- La art.8 se vorbește despre județene, după care la art.12 pct.2 subpunctul 2, se vorbește 

despre olimpiade naționale și internaționale. Adică atunci când vii cu dovada. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Am înțeles. Da, da. Îl eliminăm sau vorbim despre județene. 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Concursurile sunt județene, iar olimpiadele sunt naționale, olimpiadă înseamnă de la nivelul 

local, până la internațional. E bine olimpiade, dar trebuie adăugat și concursuri județene. 

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

- Și olimpiade județene. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Aici, da. Am înțeles. Completăm la 12, da, da. 

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

- Ajungem în situația în care efectiv, când trebuie să prezinți dovada, tu dacă ai obținut un loc 

la olimpiadă sau un concurs județean, dovada ta nu este bună conform art.12 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 
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- De completat cu județene. Da. 

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

- Și apoi la ghid, la grila de evaluare, aici am avut mai multe observații. Am observat aplecarea 

dvs.pentru activitățile din mediul online, ceea ce este foarte bine, în schimb sunt după părerea 

mea, unele criterii care restricționează sau condiționează obținerea punctajului, de exemplu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Le-ați stabilit voi criteriile la comisie? Continuați! 

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

- De exemplu la punctul nr.6 unde se spune elaborarea și prezentarea de exemple de bună 

practică, materiale informative, prezentări așa, se probează cu materialul elaborat și 

adeverință eliberată de coordonatorul cercului/inspector. Eu n-aș condiționa atât de mult de 

voința inspectorului sau coordonatorului cercului probarea acestui lucru. Adică aș lăsa 

varianta mai degrabă de a face ca și în celelalte cazuri print screen, o poză, o ceva. 

Elisabeta Mihalcea– vicepreşedinte C.J.G.: 

- Așa scrie. Print screen. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Deci nu-i limitată modalitatea de a dovedi, fiecare alege cum face dovada. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Regulamentul a fost discutat în comisia de specialitate formată din colegii noștri, nu a venit 

de la noi și e foarte greu să facem modificări acum pentru că înseamnă să revenim iar la ei și 

pierdem un timp prețios. Hai să vedem!  

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

- La 9, atragerea de donații/sponsorizări destinate achiziționării de echipamnente IT pentru 

elevi. V-am spus și în discuția pe care am avut-o, ca să poți să demarezi atragerea de donații, 

de sponsorizări, trebuie să ai o funcție în acea unitate de învățământ, după părerea mea, nu 

cred orice profesor poate să facă. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- E adevărat? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu. 

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

- Adică un învățător simplu se poate angrena în această  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Da și sunt recompensați ca peste tot. Cine derulează fonduri, tocmai asta înseamnă implicare 

la toate nivelurile, nu doar un director poate să se implice într-un proiect de accesare a 

fondurilor europene. Zic bine? Da? Deci așa este! 

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

- Dacă-mi permiteți. Cred că colegul meu vrea să spună altceva. În cazul în care un director își 

asumă… 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Nu poate să-și asume că participă …. 

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

- Cum se face diferențierea. În cazul în care un învățător…. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă apare aceeași realizare din două surse, avem comisie de specialitate. Oricum acolo se 

vor verifica dosarele și acolo se vor stabili toate cadrele didactice care vor fi premiate, nu la 

consiliul județean, nici măcar la cancelarie.Cancelaria va tria și vă va pune la dispoziție la 

nivelul comisiei toate documentele, probabil că o să fie ceva de muncă, dar acolo se vor 

verifica, inclusiv asemenea situații și se va stabili cine are dreptate, se vor cere documente 

suplimentare, justificative. Sper să nu avem prea multe situații de genul ăsta. 

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

- Din punctul meu de vedere aceste criterii sunt perfectibile adică va trebui chiar dacă le 

aprobăm acum să mai treacă o dată și să putem să ne aplecăm mai mult pe aceste criterii.  
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Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Categoric. Dacă experiența ne va dovedi că într-adevăr, ne confruntăm cu situații reale pe 

care noi nu aveam de unde să le știm acum, deși noi în elaborarea acestei grile ne-am 

consultat cu profesorii din consiliu. Deci nu sunt invenția noastră, nici nu pretind că aș fi știut 

eu, cap-coadă, ce să mă gândesc, dna consilier vă poate da relații mai multe. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Facem în felul următor: dacă tot ai această disponibilitate lăudabilă, cred că soluția ar fi 

atunci când se vor inventaria toate aceste solicitări să mergi să lucrezi la comisia de educație 

împreună cu colegii noștri și, după contabilizarea unor observații de luat în considerare, până 

la următoarea sesiune vom îmbunătăți ceea ce oricum cred că mai mult ca sigur, va trebui 

făcut. Nu am spus că mai mult ca sigur se va nimeri din start grila perfectă, dar e un început 

și dacă stăm foarte mult să analizăm cu plusuri și minusuri fiecare dintre ele riscăm să 

pierdem timpul și ratăm perioada asta propice pentru promovarea evenimentului. Mulțumesc 

pentru propuneri, foarte interesante le acceptăm pe celelalte și rămâne această invitație 

colegială, să mergi alături de comisia de educație și să-i ajuți, eventual să îmbunătățească 

grila pentru sesiunea următoare. E bine? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Îmi permiteți? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, vă rog. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Este un regulament, un prim pas pe care noi l-am făcut. Bineînțeles că atunci când ne vom 

confrunta cu situația propriu-zisă, noi putem să aducem modificări fiecărui punct, deci prin 

consiliu, se poate  modifica ceva anume din acest regulament. Dl. președinte a insistat, a lăsat 

la latitudinea consilierilor județeni analiza acestor dosare, tocmai că așa este corect toți 

consilierii județeni din comisia de educație și mai mult, o să ținem cont să mergeți și dvs. că 

v-ați ocupat, adică ați arătat interes pentru proiectul acesta, da? Deci clar, totul e perfectibil, 

este un prim pas. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog. 

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

- Am și eu o intervenție, de natură mai degrabă tehnică. Știm că în anii precedenți și alte 

primării locale organizau astfel de evenimente mai ales Primăria Giurgiu care organiza o 

ședință de acest gen, în care premiau elevii care aveau rezultate deosebite la învățătură sau la 

diferite concursuri. 

Dumitru Gavrilă – consilier județean C.J.G.: 

- Și consiliul județean a făcut același lucru timp de 4 ani, în mandatul trecut, în fiecare an. 

- Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog. 

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

- Există cumva o incompatibilitate că primăria de la nu știu ce comună oferă și ea premii? 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Fiecare are bucățica ei din lege. Fiecare UAT are competența atribuită prin lege.Noi am mers 

aici, de aia eu insist să punem punctual articolul, să fie foarte clar pentru dvs., să vă informați 

nu am trecut ceva de genul: prevederile Legii învățământului, care nu v-ar fi spus nimic și 

încercăm să fim cât mai exacți în ceea ce facem. Școala și primăriile acordă și ele alte premii. 

Nu, nu este nicio chestie, treaba noastră asta este. Nu, nu, nu. Nu avem treabă cu ei. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce copil se supără că primește două pupături și două premii? 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Cred că ar trebui să se mai gândească profesorii. Am văzut un punct acolo să fie ascultat sau 

menționat punctul de vedere sau aprecierea elevului. Cred că acolo vor fi probleme. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Eu l-am pus pe ălă, strategic. Să mai verifice o dată și copiii, profesorii . 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- E un punct foarte bun. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Este contribuția dlui președinte. 

Crina Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Numai că ar trebui să vă gândiți cum obțineți acest lucru. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am rugat să existe cumva posibilitatea unui vot secret, că altfel n-am făcut nimic.Nu direct. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- O să fie secret.O să fie un chestionar  

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

- Am eu o propunere. Știți că se făceau că aveai nevoie de la profesori de scrisori de 

recomandare, acum trebuie să facă elevii... 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- Bravo, super!Pănă la urmă și profesorul obține niște rezultate pentru că un elev stă nopți în 

șir și se pregătește într-adevăr, pentru a obține rezultate la olimpiadă. Eu consider că este un 

efort mult mai mare al elevului.  

Dna Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți. Am găsit și eu o soluție mult mai ușoară, o aplicație VoteMeApp, care 

poate fi downloadat atât pe sistem android cât și pe IOS. Se fac niște chestionare în funcție 

de școala și profesorul pe care îl vom premia sau cel puțin așa mă gândesc să facem, să 

invităm doar clasa unde acest profesor...  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E logic doar clasa sau clasele, ia să studiați propunerea asta! Bun, interesantă discuția la 

punctul ăsta. Mi-aș dori să fie mai multe așa. Alte intervenții? Supun aprobării proiectul 

atunci, cu amendamentele colegului meu. 

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- De a completa, da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind hotărârea nr.19 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ne întoarcem în subsol.Proiect de hotărâre privind aprobarea încetării folosinței gratuite și 

restituirea bunurilor ce au făcut obiectul Hotărârii nr.83 din 17 august 2020. Niște tuburi de 

beton care au fost folosite, disponibilizate la urcare pe râul Neajlov pe DJ 601 și după ce au 

stat foarte mult timp în curtea direcției, am primit o solicitare pentru transfer la comuna 

Gostinari care se chinuie de foarte mulți ani cu trecerea peste râul Argeș, un curs de apă 

foarte mare, pe un pod din tuburi asemănătoare. După ce s-a aprobat, am promis că inițiez 

acest proiect de hotărâre, au apărut și alte solicitări, dar am acest păcat, dacă promit ceva, 

indiferent ce pățesc, nu-mi iau vorba înapoi, asta e valabil numai pentru mine, dvs. ce 

comentarii aveți la proiectul acesta?Nu sunt? 

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

- Chiar îl susținem. Am fost acolo știu, este un pod provizoriu  

Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului: 

- După ce aprobăm încetarea, o să aprobăm să-l transferăm, nu? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da. Supun aprobării atunci proiectul.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat în unanimitate, devenind hotărârea nr.20 

La diverse, dl.președinte, stabilește de comun acord cu consilieri județeni, ora 13,00 - ora agreată 

pentru începerea ședințelor de consiliu județean.  
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Tot acum dl.președinte propune transmiterea listei de investiții tuturor consilierilor județeni  

în vederea completării acesteia cu poziții noi, extinderea temelor propuse sau anularea lor, de 

la caz la caz. În continuare s-au discutat materiale informative cuprinse în proiectul ordinii de 

zi după cum urmează: 

1. Informare privind demersurile efectuate de Consiliul Județean Giurgiu pentru 

achiziționarea unor detectoare de oxigen solicitate de Spitalul Județean de Urgență 

Giurgiu.  

 

2. Informare privind ”Planul Strategic pentru anul 2021 cu privire la prioritățile în 

asigurarea siguranței persoanei și ordinii publice”- prezintă dl. Gavrilă Dumitru. 

 

 

3. Informare privind sesiunea online de instruire ,,Etică și integritate în administrația 

publică locală”, palierul legislativ-aleșii locali din Consiliul Județean Giurgiu. 

 

 

  

 

Nemafiind alte discuții, domnul  președinte, Dumitru Beianu declară ședința închisă. 
 

 

 

 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                           Aurelia Brebenel 

 

 

 

 

 

 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 08 februarie 2021 

 


