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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 29 DECEMBRIE 2022 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat de îndată pentru data de 29 decembrie 2022, 

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

Beianu, prin Dispoziţia nr.466 din 29 decembrie 2022, conform prevederilor art.179 alin.(3) din 

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

completările ulterioare. 

  

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

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

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

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

solicitării de către președintele Consiliului Județean Giurgiu. 

 

  La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:  
  

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent online 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL CO 

3.  Meclea Alina PNL Prezent online 

4.  Roșu Cosmina-Andreea PNL Prezent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent online 

6.  Tudorache Petre PNL Prezent online 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL Prezent online 

8.  Gavrilă Dumitru PNL Prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL Prezent online 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL Prezent online 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL Prezent online 

12.  Enache Nicolae PNL Prezent online 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL Prezent online 

14.  Lungu Silviu PNL Prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL Prezent online 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent online 

17.  Alecu Constantin PNL Prezent online 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL Prezent online 

19.  Corozel Lucian PSD Prezent online 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD Prezent online 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD Prezent online 

22.  Vacant  PSD  

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD Prezent online 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD Prezent online 

25.  Simon Diana-Marga PSD Prezent online 

26.  Bălan Cristina PSD Absent  

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD Prezent online 

28.  Simion Cosmin-Niculae 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.; 

- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 

Ordinea de zi a fost transmisă consilierilor județeni pe adresele de e-mail, în vederea analizării și 

exprimării votului. 

 

XXXXXXXXXXX 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați colegi numeroși motivați pentru o ședință extraordinară, ultima din an a 

consiliului județean! Avem o prezență redusă, dat fiind că sunt o sumedenie de activități, 

fizică evident, mă scuzați, dna secretar! Dar pentru toți cu aceeași importanță covârșitoare, 

intonarea Imnului Național.  

Se intonează Imnul Național. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim. Spuneam că avem ultima ședință din an, dar o ședință importantă cu depunerea 

unui jurământ pentru consilierul care completează echipa de consilieri județeni în acest 

mandat și un proiect de hotărâre privind completarea comisiei prin extindere și după aceea 

proiect de hotărâre privind repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumei 

corespunzătoare de 6% din impozitul pe venit, pe care rămâne ca în fiecare an să-l 

repartizeze consiliul județean în ședință. Dna secretar, supun aprobării ordinea de zi cu aceste 

compomente, vă rog. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

 

- Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie 2022 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

- DEPUNERE JURĂMÂNT – consilier județean Roșu Andreea Cosmina 

 

- Proiect de hotărâre nr.349 din 27 decembrie 2022 privind completarea Comisiei de mediu, 

ape, păduri și agricultură, referatul de aprobare nr.25083 din 27 decembrie 2022 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.25089 din 27 decembrie 2022 al Serviciului Juridic-

contencios și contracte și Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Pătru    - șef serviciu 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.350 din 28 decembrie 2022 privind repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a 

se încasa la bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean 

Giurgiu, precum și aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024-2026, referatul de aprobare nr.25200 din 28 

decembrie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.25206 din 28 decembrie 2022 al 

Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri  

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

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

 

29.  Cristescu Dan PSD Prezent online 

30.  Bardan Daniela PSD Absent  
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Legat de prezența în ansamblu. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

-  Legat de prezență nu avem decât 3 absenți din totalul membrilor Consiliului Județean 

Giurgiu. Supun aprobării dvs. procesul verbal al şedinţei ordinare din data de 21 decembrie. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc, dna secretar. Așadar, primul punct unul formal de maximă importanță pentru ce 

mai are de parcurs consiliul în acest mandat: depunerea jurământului – consilier județean 

Roșu Cosmina Andreea. Vă rog, dna consilier. 

Andreea Cosmina Roșu – consilier județean C.J.G.: 

„Jur să respect Constituția și legile țării și să fac, cu bună-credință, tot ceea ce stă în puterile 

și priceperea mea pentru binele locuitorilor județului Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!”  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului:  

- Felicitări și succes în activitate! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Neapărat succes și implicarea de rigoare! Mulțumim. Spuneam pe cale de consecință 

completarea Comisiei de mediu, apă, păduri și agricultură. Dna consilier Roșu are un 

doctorat în filologie, literatură. Ne pare rău, deocamdată aceasta este configurația, acesta este 

locul vacant, dar o să încercăm să găsim o soluție la începutul anului viitor. Așadar, Proiect 

de hotărâre privind completarea Comisiei de mediu cu dna consilier Roșu Cosmina 

Andreea. Comisia juridică, aviz favorabil. Dacă sunt intervenții pe marginea subiectului, 

dacă vrea cineva să-i traseze niște teme, dnei consilier în această comisie? Supun aprobării 

proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.341 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și cel mai important și într-adevăr, important proiect de hotărâre: repartizarea pe unități 

administrativ-teritoriale a sumei corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a 

se încasa la bugetul de stat pe anul 2023, reprezentând fond la dispoziția Consiliului Județean 

Giurgiu, precum și aprobarea repartizării pe unități administrativ-teritoriale a sumelor 

defalcate din taxa pe valoarea adăugată și din cotele din impozitul pe venit pentru 

echilibrarea bugetelor locale pentru anii 2024-2026. Aici vorbim de o estimare care nu are o 

reflectare directă în bugetele unităților administrativ-teritoriale, dar această repartizare a cotei 

de 6% este un moment important și comportă comentarii. Probabil, dacă am fi fost cu o 

prezență extinsă, ar fi fost o sumedenie de discuții pro și contra ca în fiecare an pe marginea 

acestui subiect. Am toată considerația pentru consilierii care votează online, pentru toți 

primarii din județul Giurgiu și ceea ce vreau să punctez cu maximă obiectivitate este că 

această sumă a fost repartizată ținând cont că în ultima perioadă, acum o săptămână și acum o 

lună și ceva, dacă nu greșesc, au fost două alocări din fondul de rezervă la dispoziția primului 

ministru care n-au necesitat hotărâre de consiliu județean și, în urma acestor alocări, s-au 

făcut niște diferențieri între unii și alții dintre primarii din județul Giurgiu. N-au avut 

comentarii negative nici prima, nici a doua oară. Am salutat faptul că o parte dintre primari 

au primit sume generoase aș putea spune ca să-și rezolve unele dintre probleme și i-am 

asigurat pe ceilalți, care la momentul respectiv s-ar fi putut considera nedreptățiți, că prin 

această alocare, vom încerca, să echilibrăm lucrurile în măsura în care pot fi echilibrate. Este 

de notorietate și recunosc întotdeauna că sunt ani, dacă nu zeci de ani de când din păcate 

există o abordare părtinitoare la proiectul de hotărâre cu asemenea conținut și, dacă vom reuși 

vreodată să gândim constructiv și să facem o, să punem la punct o modalitate de colaborare 

sinceră și care să avantajeze din prima primarii, sunt primul care aș saluta și care aș marșa la 

un asemenea demers. Deocamdată, nu este cazul. Nu aduc alte argumente în favoarea acestei 

afirmații. E de notorietate faptul că, în ciuda unor invitații susținute, n-am primit niciun 

feedback pozitiv din partea conducerii PSD pentru proiecte comune, proiecte dedicate 
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județului pentru tot ceea ce ar putea să ne aducă la același numitor, să ne așeze la masă pentru 

a gândi un viitor mai bine pentru fiecare în parte în perspectiva anilor următori. Spuneam că 

încercăm să echilibrăm o situație și am un alt argument care trebuie adus la cunoștința 

giurgiuvenilor și pe care insist să-l dezvolt, anume faptul că la acest moment cea mai mare 

problemă pentru primarii din județul Giurgiu este problema generată de plata facturilor la 

colectarea și depozitarea deșeurilor municipale, deșeurilor menajere. Nu o să intru în 

argumentație, dar repet aceasta este cea mai mare problemă în perspectivă. A doua problemă 

ca importanță și ca impact bugetar direct este plata facturilor pentru energia termică și 

energia electrică destinată spațiilor, clădirilor și spațiilor din domeniile publice și private ale 

unităților administrativ-teritoriale. Prin prisma crizei energetice s-a ajuns la niște valori foarte 

mari în special pentru încălzire, dar nu numai și, ca atare, consiliul județean încearcă să 

găsească soluții pentru instituție în prima fază, dar să ofere soluții primăriilor. Ieri au fost 

aprobate cele două proiecte depuse pe Asociația Fondului de Mediu pentru două clădiri care 

vor fi eficientizate din punct de vedere energetic. Mai avem 11 clădiri care au obținut deja 

finanțare și care aparțin Direcției Generale de Asistență Socială. Mai avem 7 clădiri care sunt 

depuse pe Programul Operațional Infrastructură Mare și încă două clădiri pentru care 

pregătim studiul de fezabilitate, acele păcătoase studii de fezabilitate despre care vorbește 

lumea fără să cunoască că sunt inutile. În baza acestor documentații încercăm să câștigăm 

iarăși finanțări pentru a doua sesiune pe Fondul de Mediu care înțeleg că se va deschide în 

perioada imediat următoare. Deci consiliul județean cu niște eforturi considerabile, pe care un 

oraș, o comună din județul Giurgiu nu și le-ar permite, încearcă să micșoreze factura de 

energie electrică și termică asigurând clădirile cu o anvelopare corespunzătoare, cu o 

diminuare a pierderilor și cu consumatori de înaltă eficiență. Dacă asta nu se poate aplica la 

nivelul comunelor pentru că repet, sunt niște sume deloc de neglijat. Plătim un miliard 

jumătate pentru asemenea documentație și obținem undeva pentru una dintre clădirile care s-

au aprobat, spuneam ieri, 20 de miliarde sau chiar 50 de miliarde deci proporția este mai mult 

decât mulțumitoare, dar efortul trebuie făcut. Nu sunt cheltuieli eligibile și pentru o singură 

comună asta reprezintă un efort bugetar considerabil. Spuneam că a doua modalitate prin care 

gândim să ajutăm comunele este să încercăm să producem energie verde, ieftină pe care să o 

repartizăm indirect tuturor comunelor din județ. Avem două proiecte care își propun să 

genereze înființarea unor centrale fotovoltaice, unul în asociere cu comuna Găujani pe un 

teren din acea comună și a doua pe un teren de 300 de ha care este proprietatea consiliului 

județean. Din păcate chiar dacă noi am anunțat că din acea asociere, din acea concesionare 

urma să redirecționăm 2% din producția de energie electrică verde către ce înseamnă 

consumurile din orașele și județul Giurgiu, Instituția Prefectului a găsit de cuviință să atace 

proiectul de hotărâre prin care am scos la concesiune terenul respectiv deși aveam semnale că 

sunt cel puțin doi investitori care erau dispuși să oferteze și, ca atare, în primăvară să înceapă 

să oferteze terenul respectiv. Faptul că Instituția Prefectului, fără niciun fel de anunț prealabil 

a atacat direct acest proiect de hotărâre, nu a reușit decât să blocheze această investiție de 

aproximativ 250 de milioane de euro și mai mult decât atât să blocheze oportunitatea unor 

comune din județul Giurgiu de a obține bani suplimentari pentru plata acestor facturi. Dacă 

niciun primar nu a comentat măcar în particular această decizie, eu nu pot decât să deduc cu 

ușoară malițiozitate că nu-i deranjează faptul că plătesc mult pentru factura de energie 

electrică și nu-i deranjează demersurile noastre de a-i ajuta. Nici nu-i influențează, nici nu-i 

impresionează și ca atare când am împărțit acești bani, am luat în considerație doar pe cei 

care aveau nevoie de asemenea ajutor. Dacă cumva greșesc aștept o reacție din partea 

primarilor indiferent de coloratură să-mi spună și mie dacă încercăm să-i ajutăm facem ceva 

greșit sau dimpotrivă am avut noi o intenție lăudabilă și alții au blocat-o doar din 

considerente de natură electorală. Asta e cumva anvelopa discuției. Vrem să ajutăm județul 

Giurgiu să dezvoltăm, să creăm locuri de muncă pentru că dacă vorbim de o investiție de 250 

de milioane de euro evident că vorbim de zeci, sute de locuri de muncă și pentru investiția în 

sine și pentru ce înseamnă după aceea o repartizare pe orizontală. Dacă avem aceste inițiative 

certe și suntem blocați, atunci nu rămâne decât ca giurgiuvenii să gândească și să aprecieze 

singuri cine este interesat să dezvolte acest județ și cine vrea în continuare să-l păstreze sărac, 
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fără perspective ca să fie mai ușor de manipulat atunci când vin alegerile atât de discutate și 

de dorite a se derula într-un fel sau altul. Bun, revenind pentru acest proiect de hotărâre, 

conform Legii bugetului pe 2023, n-a fost nevoie de nicio consultare, în schimb a avut o 

consultare pe care am și bifat-o pentru ceea ce înseamnă repartizarea celor 10 milioane de lei 

din TVA destinat reabilitării și modernizării rețelei de drumuri județene și drumuri comunale. 

Am avut o întâlnire cu aproximativ 20 de primari, cred că au fost 7 sau 8 de la PSD, restul de 

la PNL, în niște valori aproximative și i-am promis fiecăruia dintre ei că vom avea o asociere 

în baza căreia consiliul județean va finanța o asemenea lucrare de investiții în comunele 

respective. Deci pentru ceea ce înseamnă legătura și colaborarea directă între instituția 

Consiliului Județean Giurgiu și fiecare UAT în parte, eu promit tuturor primarilor că vor avea 

o ușă deschisă și de asemenea proiecte de investiții, în ceea ce privește infrastructura rutieră 

vor avea realizată promisiunea pe care le-am făcut-o la ședință sau pe care le-o voi face celor 

care au lipsit. Îi aștept și pe cei care n-au putut participa, să vină cu asemenea propuneri să 

încercăm să găsim o soluție. Rețeta, dacă vreți, pe care am propus-o și care cumva am 

considerat-o că am bătut-o în cuie, este ca respectiva comună să elaboreze din fonduri proprii 

studiul de fezabilitate sau documentația de realizarea lucrărilor de intervenții, dacă este vorba 

de o investiție deja existentă, să realizeze și proiectul tehnic, să obțină autorizația de 

construire cu toate avizele, după aceea facem o asociere și consiliul județean preia finanțarea 

acestei investiții într-un an, dacă este o valoare de 6,7 maxim 10 miliarde lei vechi, în doi, trei 

maxim patru ani pe investiție multianuală, dacă valoarea investiției este mai mare. Deci 

indiferent de coloratura politică le-am spus și le transmit primarilor care au lipsit, că am de 

gând să inițiez asemenea modalitate de colaborare pentru fiecare dintre cele 51 de comune și 

3 orașe din județul Giurgiu și vă garantez că o să mă țin de promisiune, sunt dispus să 

demonstrez în orice zi a anului următor 2023, acest angajament. Până atunci, pe marginea 

proiectului de hotărâre, Comisia de buget, aviz favorabil. Dacă sunt alte intervenții? Dacă nu 

sunt, nu-mi rămâne decât să supun aprobării proiectul de hotărâre, vă rog.                  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri?  

- Urmează să contabilizăm și voturile online. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Avem 8 voturi „împotrivă” și dl. Corozel L nu participă la vot și nu votează ( are un interes 

patrimonial față de materialul dezbătut). Proiectul de hotărâre a fost adoptat. 

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

Roșu C, Ionescu C, Tudorache P, Danciu D, Gavrilă D, Negoiță I, Gica A, Georgescu M, 

Enache N, Deliu R, Lungu S, Tudor M, Nan T, Alecu C, Croitorescu A) și 8 „împotrivă”  

- ( Preda I, Vucă E, Răgălie C, Simon D, Grigore M, Simion C, Cristescu D și  Lazăr D), 

devenind hotărârea nr.342 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult. Acestea fiind zise, ne întâlnim în anul 2023 sperăm cu abordare mai 

optimistă și rezultate pe măsură. Sărbători fericite, giurgiuveni! 

 

 

   PREŞEDINTE, 

 

        Dumitru Beianu 

                          SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI,  

 

                                                                                          Aurelia Brebenel 

 

Redactat, 

Iulia Teodorescu  _________ 

Giurgiu, 29 decembrie 2022 

 


