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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 29 IULIE 2021 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 29 iulie 2021, ora 1300, în 

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

Dispoziţia nr.222 din 23 iulie 2021, conform prevederilor art.178 alin.(1) 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. 

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.  Beianu Dumitru PNL prezent 

2.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

3.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

4.  Meclea Alina PNL prezent on -line 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

6.  Tudorache Petre PNL prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent on-line 

8.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL prezent on-line 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent on-line 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent on-line 

12.  Enache Nicolae PNL prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

14.  Lungu Silviu PNL prezent on-line 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

17.  Alecu Constantin PNL prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL prezent on-line 

19.  Corozel Lucian PSD prezent 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent on-line 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent on-line 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

25.  Crăciun Flory-Orlando PSD prezent 

26.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent on-line 

27.  Bălan Cristina PSD prezent 

28.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

29.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

30.  Cristescu Dan PSD prezent on-line 
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A fost absent de la lucrările ședinței dl.Corbea Cătălin-Virgil. 

 

Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

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

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

- Dna Florentina Stănculescu – director executiv C.J.G.; 

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

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

- Dl.Mardale Nicu –  consilier C.J.G.; 

- Dna Coscai Elena –  consilier C.J.G.; 

- Dna Margareta Cristea –  manager public C.J.G.; 

- Dna Monalisa Jureschi –  consilier C.J.G.; 

- Dna Daniela Ruse –  consilier C.J.G.; 

- Iulia Irina Bălțat – consilier personal C.J.G.; 

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

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

- Dl. Adrian Chiran – consilier personal C.J.G. 

 

Ordinea de zi și suplimentarea împreună cu materialele anexate, au fost transmise 

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

 
 

XXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați colegi! Vă rog să fiți de acord să începem sedința ordinară de astăzi, 

evident, cu intonarea Imnului Național. 

Se intonează Imnul Național. 

 

XXXXXXXX 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Ați parcurs, sunt convins, lista de proiecte cu 27 de puncte. Înainte de a propune 

suplimentarea, o rog pe dna secretar să anunțe cvorumul de ședință. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Bună ziua!Din totalul de 31 de membrii ai consiliului județean sunt prezenți astăzi, 30. Deci 

ședința se va desfășura în condiții de legalitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Ușor emoționată, dna secretar. S-a îmbrăcat în roșu și nu știu dacă mă deranjează 

sau îmi face plăcere. Ca dinamovist convins, nu am decât un singur răspuns.Vă supun 

atenției și aprobării suplimentarea ordinii de zi. Vă rog să considerați oportun acest demers. 

E vorba de două proiecte: primul se referă la două sau trei solicitări de  sprijine financiare din 

partea unor persoane care au reale probleme de sănătate și al doilea proiect la fel de 

important se referă la o solicitare pe care am primit-o foarte recent. Este vorba despre un 

teren pe care încercăm să-l obținem de la Ministerul Agriculturii, un teren din incinta 

Direcției Județene de Transport de care aveam neapărată nevoie pentru a sistematiza 

funcționarea direcție pe acel amplasament. Dacă sunt comentarii sau intervenții pe marginea 

acestor două proiecte pe care le supunem spre completarea ordinii de zii, vă rog?  Dacă nu, 

vă supun aprobării completarea ordinii de zi cu aceste două proiecte.  

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

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și conform procedurii supun aprobării ordinea de zi în integralitate. 
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- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

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

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.179 din 20 iulie 2021 privind rectificarea bugetului propriu de 

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

instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021, 

referatul de aprobare nr.12525 din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.12535 din 20 iulie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, 

raportul de specialitate nr.12536 din 20 iulie 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei 

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

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.155 din 07 iulie 2021 privind aprobarea unei contribuții pentru 

Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”, 

referatul de aprobare nr.11648 din 07 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.11662 din 07 iulie 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.156 din 07 iulie 2021 privind aprobarea resurselor financiare 

necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean 

Giurgiu și Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor 

misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate, referatul de aprobare nr.11672 din 

07 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11686 din 07 iulie 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 

 

5. Proiect de hotărâre nr.157 din 07 iulie 2021 privind aprobarea resurselor financiare 

necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean 

Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor 

misiuni de menținere a ordinii și siguranței publice la nivelul Județului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.11673 din 07 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11687 din 

07 iulie 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 

 

6. Proiect de hotărâre nr.161 din 12 iulie 2021 privind acordarea de stimulente financiare 

elevilor din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care au 

obținut premii la concursuri/olimpiade în anul școlar 2019-2020, referatul de aprobare 

nr.11918 din 12 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11929 din 12 iulie 
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2021 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

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

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.162 din 12 iulie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.11979 din 12 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.11987 din 12 iulie 2021 al Direcției economice, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

protecție socială 

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

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

         dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.163 din 13 iulie 2021 privind aprobarea contului de execuție al 

bugetului propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul II 2021, 

referatul de aprobare nr.12039 din 13 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.12078 din 13 iulie 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 

 

9. Proiect de hotărâre nr.166 din 13 iulie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, 

extindere și supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de 

psihiatrie Vadu Lat”, în faza Studiu de fezabilitate - actualizare, referatul de aprobare 

nr.12015 din 13 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12201 din 15 iulie 

2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.154 din 05 iulie 2021 privind aprobarea Planului județean pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de 

urgență pe anul 2021, referatul de aprobare nr.11439 din 05 iulie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.11507 din 06 iulie 2021 al al Direcției logistică, managementul 

spitalelor și patrimoniu, 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.158 din 08 iulie 2021 privind încheierea unui acord de parteneriat 

între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi Judeţul Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu, în vederea pregătirii şi depunerii unui proiect ce vizează 
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implementarea de măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 ROSCI0138 

Pădurea Bolintin, referatul de aprobare nr.11742 din 08 iulie 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.11805 din 09 iulie 2021 al Compartimentului programe și proiecte 

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

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

de mediu, ape, păduri și agricultură 

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

          dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.167 din 14 iulie 2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat 

între Asociația My Wishes, Fundația Proam Events, Asociația Happy Camps, S.C. Open 

Box Consulting S.R.L. pe de-o parte și  Județul Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe de altă 

parte, în vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor, referatul de aprobare 

nr.12179 din 14 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12189 din 14 iulie 

2021 al Compartimentului control intern și managementul calității și al Direcției juridică și 

administrație publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri,  avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială, avizul Comisiei pentru 

educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență   

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

          dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.168 din 14 iulie 2021 privind încheierea unui Acord de Parteneriat 

între Asociația Tenis Club București, Clubul Sportiv Campion Argeș, Fundația PROAM 

EVENTS, S.C. Open Box Consulting S.R.L. pe de-o parte și  Județul Giurgiu și Municipiul 

Giurgiu pe de altă parte, în vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor, 

referatul de aprobare nr.12180 din 14 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.12190 din 14 iulie 2021 al Compartimentului control intern și managementul calității și 

al Direcției juridică și administrație publică,  avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri,  avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială, 

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

publică și situații de urgență   

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

          dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

         dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

 

14 Proiect de hotărâre nr.170 din 15 iulie 2021 privind aprobarea încheierii unui 

parteneriat între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu  și Compania 

Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- S.A. în vederea realizării Proiectului „Modernizarea 

liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - 

Lot 1 – Redeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între Vidra și 

Comana”, referatul de aprobare nr.12231 din 15 iulie 2021 al președintelui, raportul de 
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specialitate nr.12240 din 15 iulie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în 

infrastructura locală, 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. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.173 din 19 iulie 2021 privind încheierea Parteneriatului de 

implementare între Compania Naţională de Administrare a  Infrastructurii Rutiere  S.A. și 

județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea obiectivului de 

investiții „VARIANTA OCOLITOARE GIURGIU”, referatul de aprobare nr.12431 din 

19 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12462 din 19 iulie 2021 al 

Compartimentului dezvoltare regională, 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. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.164 din 13 iulie 2021 privind aprobarea exploatării şi repartizării 

masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 504 –zona 

Giurgiu – Vieru,  referatul de aprobare nr.12080 din 13 iulie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.12228 din 15 iulie 2021 al  Direcției 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.160 din 09 iulie 2021 privind aprobarea modificării statului de 

funcţii ale Căminului pentru persoane vârstnice Singureni – județul Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.11807 din 09 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11816 din 

09 iulie 2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor 

publice de cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.165 din 13 iulie 2021 privind aprobarea modificării statului de 

funcţii al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești, referatul de aprobare 

nr.12009 din 13 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12062 din 13 iulie 

2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de 

cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 



7 

  

19. Proiect de hotărâre nr.181 din 20 iulie 2021 privind aprobarea modificării structurii 

organizatorice, organigramei și statului de funcții   ale Spitalului Judeţean de Urgenţă 

Giurgiu referatul de aprobare nr.12518 din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.12544 din 20 iulie 2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea 

activității instituțiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

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

   dna. Mariana Ionescu    - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu   - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.174 din 19 iulie 2021 privind reorganizarea aparatului de 

specialitate al Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de 

funcţii, referatul de aprobare nr.12467 din 19 iulie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.12473 din 19 iulie 2021 al Compartimentului resurse umane și 

coordonarea activității instituțiilor 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    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

          dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.169 din 14 iulie 2021 privind aprobarea dării în folosință 

gratuită Serviciului de Ambulanţă Giurgiu a unei costrucţii modulare tip container, 

referatul de aprobare nr.12187 din 14 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.12229 din 15 iulie 2021 al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, 

avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.180 din 20 iulie 2021 privind aprobarea dării în folosință 

gratuită Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România, filiala Giurgiu a 

unui echipament achiziționat de către Consiliul Județean Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.12583 din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12589 din 20 iulie 

2021 al  Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei 

pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

23. Proiect de hotărâre nr.171 din 15 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Judeţean Călăraşi de trecere din domeniul public al 

Judeţului Călăraşi şi administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al 

Judeţului Giurgiu a unui sector din DJ 412, referatul de aprobare nr.12211 din 15 iulie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12239 din 15 iulie 2021 al Direcției 

achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei pentru investiții, 



8 

  

patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență 

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

24. Proiect de hotărâre nr.172 din 16 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Frătești, județul Giurgiu, de trecere 

din domeniul public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în sat 

Cetatea, str.Gării nr.90, comuna Frătești, județul Giurgiu,  referatul de aprobare nr.12367 

din 16 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12375 din 16 iulie 2021 al  

Direcției 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

25. Proiect de hotărâre nr.175 din 19 iulie 2021 privind aprobarea solicitării Consiliului 

Județean Giurgiu către Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, de trecere din domeniul 

public al municipiului în domeniul public al judeţului, a unor bunuri imobile situate în 

intravilanul municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.12475 din 19 iulie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.12487 din 19 iulie 2021 al  Direcției 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie 

 

 

26. Proiect de hotărâre nr.176 din 19 iulie 2021 privind trecerea din domeniul public al 

Județului Giurgiu în domeniul privat al acestuia, în scopul desființării, a clădirii C2 

aferentă Centrului de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități 

Oinacu, situat în comuna Oinacu, aflată în administrarea Direcției Generale de Asistență 

Socială și Protecția Copilului Giurgiu,  referatul de aprobare nr.12474 din 19 iulie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.12486 din 19 iulie 2021 al  Direcției 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. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie 

 

 

27. Proiect de hotărâre nr.178 din 20 iulie 2021 privind constatarea încetării de drept a 

Contractului de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între 

Judeţul Giurgiu prin Consiliul Judeţean Giurgiu şi S.C. Sun Garden Colibaşi S.R.L., 

modificat prin Actul adiţional nr.1 din 28 decembrie 2015, referatul de aprobare nr.12502 
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din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12546 din 20 iulie 2021 al 

Direcției juridice și administrație publică și avizul Comisiei juridice, ordine publică și 

situații de urgență  

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

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

 

28. Diverse: 

I. Raport asupra eficienței serviciului polițienesc 

  Prezintă: dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte A.T.O.P. 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Primul proiect. Aprobarea procesului verbal, vă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ați avut la mapă procesul verbal al ședinței anterioare pe care îl supun aprobării dvs. Dacă 

sunteți de acord cu conținutul acestuia? Sunteți?Mulțumesc. 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim mult.Intrând în miezul ședinței Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 

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

instituțiilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii și subvenții pe anul 2021.Comisia 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult.Avem de alimentat un perpetuum mobile la consiliul județean. Permanem 

apar modificări, cel puțin la lista de investiții.O rog pe dna director Pană să prezinte toate 

aceste modificări care țin de modul în care încercăm să adaptăm temele de proiect pe care le 

avem în listă la condiții de finanțare, la condiții de eligibilitate, în perspectiva accesării 

fondurilor europene.Vă rog, dna director. 

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

- Mulțumesc.Ținând cont de prevederile art.138 alin.17 din Codul administrativ în care se 

menționează că în timpul dezbaterilor se pot formula amendamente verbale, vă rog frumos 

dle președinte, dacă sunteți de acord cu formularea unor amandamente care nu implică 

alocarea unor surse suplimentare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte important.De acord. 

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

- Față de lista de investiții care este supusă dezbaterii la obiectivul de investiție - Reabilitarea și 

îmbunătățirea eficienței energetice la Centru de Asistență Socială Giurgiu-mai se 

completează actualizare, adică DALI-ul care se va realiza, se va actualiza. În momentul de 

față avem un DALI care se va actualiza și la care i se vor aduce îmbunătățiri conform situației 

reale din teren, la momentul respectiv. De asemenea, la obiectivul de investiție -Structuri 

sustenabile ecologice, educaționale, sezoniere pentru elevii și tinerii din comuna Malu- este 

menționat ca și serviciu ce urmează a fi prestat, Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenție-DALI și în loc de DALI se va menționa Studiu de fezabilitate, PAC, PT și DE. Și 

o altă modificare la obiectivul de investiții-Amenajare sensuri giratorii în intersecțiile 
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str.Republicii cu DJ 601 km 14+448 și str.Republicii cu DJ 601 față de lucrările prevăzute, 

valoarea aferentă lucrărilor se va include și banii aferenți avizelor, dar ne vom încadra în 

suma care este deja aprobată.Astea sunt singurele amendamente. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ale dvs.Mulțumesc mult.Îi rog pe colegi să mai accepte încă o propunere de amendare.Este 

vorba de o eroare de redactare care trebuie modificată, un amendament la același proiect de 

hotărâre privind rectificarea bugetului. În textul original avem Asigurări și asistență socială 

80 mii lei, iar textul modificat, pe care vi-l propun spre aprobare, este asigurări și asistență 

socială 82 mii lei evident, cu minus și plus la fiecare dintre cele două variante supuse 

aprobării. Este vorba de suma care este necesară pentru a premia copii, reprezintă un proiect 

de hotărâre din lista de astăzi și acestă utimă sumă exprimată 82 mii lei, reprezintă valoarea 

exactă a sumei acestor premii.Dacă sunt din partea dvs.intervenții.?Supun aprobării proiectul. 

Cine este pentru?Aveți intervenții?(Dl.Nan nu participă la dezbateri și la vot) 

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

-  Menționez că nu particip nici la dezbateri, nici la votul acestui proiect de hotărâre. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am înțeles.Supun aprobării amendamentele.Aprobarea amendamentelor de astăzi, vă rog. 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Și în completare, proiectul de hotărâre cu modificările propuse de dna director și de mine. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.152 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3.- Proiect de hotărâre nr.155 privind aprobarea unei contribuții pentru Asociația 

de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ Curat”. Ați văzut în 

textul proiectului de hotărâre, nu prea îmi place mie să mă refer la trecut. La un moment dat a 

fost angajat în funcția de conducere a asociației, dl Ovidiu Andrei.Ulterior a fost eliberat din 

această funcție, a atacat în instanță, a câștigat. Pot să îl laud pe administratorul public că a 

obținut o reducere  a cuantumului sumei datorate, de la  270 de mii de lei cât a considerat 

instanța la 220 de mii de lei. Suma aceasta, știe toată lumea care a avut tangență la proceduri 

trebuie plătită de o perioadă bună de timp, poprire pe conturile asociației și, ca atare, nu avem 

de cât această variantă. Mai sunt trecute aici niște sume pentru plata unor salarii ale 

angajaților  de acolo, iarăși reprezentând restanțe. Dacă sunt comentarii din partea dvs.? Vă 

rog. 

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

- Eu înțeleg că acestă asociație de dezvoltare intercomunitară este formată din mai multe 

entități, consiliul județean împreună cu alte primării, dacă nu chiar toate. De ce trebuie să 

plătească decât Consiliul Județean Giurgiu acestă sumă și nu se repartizează în comun și 

celorlalte UAT-uri? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trebuie să abordăm în acest mod pentru că știți că trebuia să avem o rectificare luna trecută, 

la acest moment așteptăm o rectificare care e programată cu întârziere tocmai în 16 august. 

Pentru bunul mers al activităților din asociație și pentru a putea să încercăm să așezăm pe 

poziția dorită proiectele cu finanțare europeană pe care le dorim a fi gândite și înscrise în 

perioda următoare, aceasta este soluția pe care v-o propunem urmând ca la nivelul conducerii 

asociației să se discute, să se decidă dacă cumva urmează să plătească și comunele din 

această sumă sau plătește doar consiliul județean. Dar vă spun că la nivelul comunelor pe 

acest proiect există un efort și o presiune foarte mare pe plata serviciilor curente reprezentând 

colectarea deșeurilor și plata către operator. E motivul cel mai important pentru care am 

considerat că venind acum, cu o solicitare suplimentară, nu am face decât să agravăm situația 

și să lăsăm o cantitate și mai mare de deșeuri neridicată și care să afecteze sănătatea 

locuitorilor din întreg județul. 
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Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă peste trei luni de zile tot la fel nu vor avea bani de salarii pentru că celelalte entități nu 

contribuie, va trebui să mai dăm încă o hotărâre să acordăm iarăși bani pentru plata salariilor 

de la Asociația de dezvoltare? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aici vorbim de salarii restante din perioada trecută.Dacă vom convinge toate comunele să-și 

plătească contribuția anuală, lunară și dacă vom găsi surse ca proiectul acesta să meargă 

înainte fără să fie nevoie de implicarea nostră, aceasta fiți convins, va fi varianta ideală. Dacă 

mergem pe scenariul pesimist invocat de dvs.,  vom hotărâ la momentul potrivit. Dar este o 

variantă pe care o avem întotdeauna în lista de opțiuni.  

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Dați-mi voie să intervin și eu pentru două secunde.La nivelul cotizațiilor  într-adevăr, sunt 

cotizații restante și din partea UAT-urilor, dar nivelul cotizațiilor fiecărei părți este cu mult 

inferioară a ceea ce înseamnă întreaga sumă și a existat această reticență oarecum explicabilă 

ca un UAT să plătească o sumă de bani, ceilalți să nu plătească și oricum problema, vis-a- 

vis, de executare să nu fie rezolvată. De aceea intervenim noi și rezolvăm partea de deblocare 

a situației datorită acestei executări silite urmând ca pe urmă, partea de finanțare într-adevăr, 

să fie asigurată inclusiv cu ajutorul celorlalte UAT-uri care trebuie să plătească cotizația 

aferentă. Și încă o chestie foarte importantă să nu iutăm că pentru întreg proiectul Sistem de 

Management Integrat al Deșeurilor, consiliul județean este beneficiar, el este semnatar al 

contractului de finanțare și toate eventualele daune sau poate chiar și repercursiuni financiare 

de la Ministerul Fondurilor Europene, se îndreaptă în primul rând împotriva consiliului 

județean și abia pe urmă la celelalte UAT-ri. Cu alte cuvinte noi luăm în piept lucrurile 

negative și atunci trebuie să evităm să facem lucrul acesta, iar în momentul de față, așa cum 

am spus, suntem într-o situație de blocaj și trebuie să găsim această soluție de rezolvare a 

situației.  

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

- Eu vin din sistemul privat unde eficiență înseamnă autofinanțare. 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Nu comentez. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nici eu. Credeam că sunteți un perfecționist, dle.Grigore. Diferența între sistemul privat și 

public este una imensă și multiplă. 

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

- O întrebare pentru Cristi. În afară de încasarea remunerației, ce a mai câștigat în instanță? 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Nu a câștigat decât despăgubirile aferente faptului că a fost pe nedrept eliberat din funcție. 

Atât. Suma a fost ceva mai mare în jur de 300 și ceva de mii lei, știți foarte bine.O parte am 

reușit să-i plătim din cotizațiile care ne-au venit la ADI că fiind executat toate cotizațiile se 

duceau automat, a rămas această sumă de 2,7 am reușit să obținem o reducere la 2,2 plătibilă 

în două rate să putem să mergem mai departe pentru că datorită acestei executări, de la 

sfârșitul anului 2018. Am reușit să plătesc salariile cu foarte mare dificultate până undeva în 

2019 februarie – martie, în perioada aceea, încât nu am mai putut să plătesc nici măcar 

salariile angajațiilor deci un an și ceva în spate, nu am plătit nici măcar salariile angajațiilor. 

Cum am reușit să mențin o activitate al acestui ADI, în condițiile în care nu se plăteau 

salariile, iar salariile erau la nivelul minim pe economie și cu 4 ore, numai eu știu cât de 

deficil a fost.   

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

- Mă gândeam că poate a câștigat și repunerea în funcție.  

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Nu. Nu. 

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

- Asta mă interesa. 
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Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Nu, doar plata unor despăgubiri pentru că instanța a considerat că contractul a fost reziliat 

nelegal.  

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

- Oricum în decursul ultimilor șase ani de zile cred că e al doilea caz în care consiliul județean 

plătește banii unei persoane care a fost rămasă fără serviciu și acesta ar fi al doilea caz.Și cred 

că ar trebui să avem foarte mare grijă de acum încolo, vis- a-vis de aceste modificări 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Corect. Dacă mă întrebați pe mine, dar nu trebuie să comentez eu deciziile instanței, nu cred 

că atunci când s-a făcut eliberarea dlui din funcție, dacă fac așa o istorie recentă a acestui 

ADI  

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

- Eu nu vorbeam numai de ADI.  

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- De ADI. 

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

- Să fim foarte atenți la modul general, asta era ideea. 

Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- În momentul în care dl Răzvan Cuc era președinte al ADI..e o poveste lungă. În cele din urmă 

efectele negative ale unor decizii mai puțin fericite au ajuns până în ziua de astăzi, trebuie să 

le găsim o rezolvare.  

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

- Se întâmplă și nu e în regulă, asta e ideea.Mulțumesc mult. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mai sunt alte intervenții?Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.153 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 4.- Proiect de hotărâre nr.156 privind aprobarea resurselor financiare necesare 

punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul Județean Giurgiu și 

Inspectoratul de Jandarmi Județean Giurgiu pentru îndeplinirea în comun a unor 

misiuni/activități și atribuții din zona de responsabilitate. Destul de interesant acest proiect 

probabil ați citit ce propune proiectul de hotărâre. Dacă sunt intervenții?Supun aprobării. 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.154. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Avem nevoie de asemenea proiecte. Poate că mulți dintre noi nu avem foarte clar în minte  

ceea ce avem voie, n-avem voie la manifestări publice și ne ajută cumva să ducem o 

campanie de informare asiduă pe marginea acestui gen de activități ca să preîntâmpinăm 

incidente de care nu are nevoie nimeni. 

 

- Punctul 5.- Cumva similar Proiect de hotărâre nr.157 privind aprobarea resurselor 

financiare necesare punerii în aplicare a Protocolului de colaborare încheiat între Consiliul 

Județean Giurgiu și Inspectoratul de Poliție Județean Giurgiu pentru cam același gen de 

informări pentru cetățenii care sunt interesați și participă la fel de fel de evenimente publice. 

Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil, la ambele. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții vă rog? 
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Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Vă rog, dacă-mi permiteți. Am citit și eu protocolul cred că este un protocol încheiat între 

ATOP, ca fiind reprezentantul consiliului județean și Inspectoratul de Poliție Județean. Am 

văzut că este alocată o sumă de 64 de mii de lei pentru achiziția unui radar care să 

funcționeze în zona Bolintin Vale? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A exista o solicitare. Este o zonă despre care ați citit dvs, ca om de presă că uneori, mai des 

decât ne-am dori, apar incidente și am răspuns pozitiv acestei solicitări. 

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

- Dar poliția nu are suficiente aparate de radar încât trebuie să fie cumpărat de consiliul 

județean? Asta era întrebarea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Considerați că întrebarea dvs. trebuie să primească răspuns de la mine?Dacă ne-au cerut 

logic, mă gândesc că nu au suficiente. Alt motiv care ar fi?...dacă îmi dați numărul de 

înmatricularea al mașinii dvs. o să-l transmit. Alte intervenții, vă rog? Bine. Aștept numerele 

de înmatriculare la toate mașinile interesate să circule în siguranță acolo și garantat vor 

primii amenda maximă. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.155. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 6.- Proiect de hotărâre nr.161 privind acordarea de stimulente financiare elevilor 

din instituțiile de învățământ preuniversitar de stat din județul Giurgiu care au obținut premii 

la concursuri/olimpiade în anul școlar 2019-2020. În textul proiectului de hotărâre lipsește 

data. Înainte să parcurgem, votul din comisii.Comisia buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. Dna președinte votează online. 

Unanimitate. Am discutat cu colegii mei și pentru data avansată acestui eveniment, v-aș 

propune 7 august. Este sâmbăta viitoare la ora 11,00. Dacă considerați că sunt elemente care 

nu pot susține această propunere, sunt dispus să ascult orice alt argument sau orice altă 

propunere, dar eu zic că ar trebui să urgentăm promovarea acestui eveniment și înmânarea 

premiilor pentru a le permite copiilor ca luna august, luna concediilor, să poată să folosească 

banii așa cum consideră de cuviință. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.156. 

- Deci rog și partenerii noștri permanenți din presă să ne ajute cu promovarea acestui 

eveniment, sâmbăta viitoare pe 7 august la ora 11,00 la Teatrul ”Valah” va avea loc acest 

eveniment care-și propune mai mult decât ce se întâmplă de fiecare dată, să reprezinte o 

permanentizare a eforturilor noastre, de a promova rezultate pozitive în orice domeniu de 

activitate al copiilor din județul Giurgiu.Mulțumesc. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7.- Proiect de hotărâre nr.162 privind acordarea unor sprijine financiare.Comisia 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

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

- Fac precizarea că aici am avut o completare.Aprobăm separat.Atunci supun aprobării doar 

lista care este inserată în acest proiect de hotărâre. Comentarii, vă rog? 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.157 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 8.- Proiect de hotărâre nr.163 privind aprobarea contului de execuție al bugetului 

propriu de venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe trimestrul II 2021.Comisia buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, este o procedură standard. Iarăși ca de fiecare dată, un procent rezonabil aproape modest 

de încasare pentru ceea ce reprezintă cote din impozitul pe venitul global, la sume din TVA 

stă mult mai bine. Sperăm ca după rectificarea din 16 august, am înțeles că este programată în 

16 august, avem parte de o rotunjire a surselor alocate de la bugetul de stat pentru a completa 

în primul rând fondul de salarii și, nu în ultimul rând, finanțări pentru proiecte și alte 

activități. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.158 

 

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

- Punctul 9.- Proiect de hotărâre nr.166 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice 

pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și 

supraetajare parțială Corp C5 și amenajare incintă Secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat”, în 

faza Studiu de fezabilitate – actualizare.Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am depus o fișe de proiecte, Programul de finanțare al Companiei Naționale de Investiții 

Încercăm să obținem o finanțare pentru acest proiect. Este vorba de lucrări de reabilitare și 

modernizare care sunt solicitate în mod imperativ pentru a obține acreditarea funcționării 

Spitalului Județean care este instituția care deține și secția exterioară de la Vadu Lat. Sperăm 

să obținem această finanțare pentru că, în alte condiții, am avea dificultăți să îndeplinim 

condițiile menționate în raportul de control.Dacă sunt discuții pe marginea proiectului?Atunci 

supun aprobării, vă rog. 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.159 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 10.- Proiect de hotărâre nr.154 privind aprobarea Planului județean pentru 

asigurarea resurselor umane, materiale și financiare necesare gestionării situațiilor de urgență 

pe anul 2021. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 
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Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții? Atunci supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.160 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 11.- Proiect de hotărâre nr.158 privind încheierea unui acord de parteneriat între 

Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate (ANANP) şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, în vederea pregătirii şi depunerii unui proiect ce vizează implementarea de 

măsuri active de conservare pe teritoriul sitului Natura 2000 cu indicativul respectiv,Pădurea 

Bolintin..Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cred că am mai discutat. Pe biodiversitate există  milioane și milione de euro neconsumate la 

acest moment. Nu reprezintă aria de activitate uzuală a consiliului județean accesarea unor 

asemenea linii de finanțare, dar pentru că avem susținerea ANANP, pentru că am convenit cu 

primarul orașului Bolintin Vale să încercăm depunerea unui proiect pe acestă linie, am 

discutat cu dna Croitoru, directorul ANANP și ne-a explicat că aprobarea unui asemenea 

parteneriat este o condiție obligatorie  în perspectiva depunerii unui proiect.Am contractat o 

firmă de consultanță care din păcate nu a revenit cu propunere concretă. Acum încercăm cu o 

altă firmă de consultanță dacă întâmplător aveți cunoștință de firme specializate pe asemenea 

categorii de proiecte, ne-ar fi de mare folos pentru că nu sunt extraordinar de mulțumit de 

feedback-ul pe care l-am primit de la fiecare din aceste firme, dar mai avem timp termenul 

limită de implementarea acestor proiecte este dacă nu greșesc, 31 decembrie 2023. Așadar, cu 

un pic de noroc și cu multă insistență, eu sper să depunem un proiect și să obținem o finanțare 

care altfel ar putea să ajute județul Giurgiu, din acest punct de vedere. Dacă sunt comentarii? 

Supun aprobării proiectul, vă rog.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.161 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 12.- Proiect de hotărâre nr.167 privind încheierea unui Acord de Parteneriat între 

Asociația My Wishes, alte fundații  și Consiliul  Județean Giurgiu și Municipiul Giurgiu pe 

de altă parte, în vederea promovării sportului pentru toți în rândul tinerilor. Înțeleg că au fost 

ceva discuții aici.Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- 3 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”. Comisia pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Cu aceeași configurație.Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. La fel, 3 voturi 

”pentru” și 2 ”abțineri”.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu mi-e foarte clar care a fost natura argumentelor care au generat abținerile. Este vorba de 

un eveniment sportiv pe care iarăși dorim să-l permanetizăm. Giurgiu nu știu eu să aibă foarte 

multe evenimente anuale și tenisul este unul dintre sporturile care atrag. Sunt foarte mulți 

practicanți, motiv pentru care am dat curs acestei solicitări.Nu a fost inițiativa consiliului 

județean. M-a bucurat că foarte multe firme, care activează în acest domeniu și-au manifestat 

disponibilitatea și de aici am ajuns la o listă atât de lungă. Intervenții, vă rog? 

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

- Mulțumesc, dle președinte. Motivul abținerii noastre de la comisie a fost în primul rând că 

voiam să studiem mai bine materialele. Le-am studiat mai bine și cumva am observat că 

există niște chestiuni care ar fi putut fi făcute mai bine, în ce sens? Sunt forte puține date 

despre ceea ce se va dori să se facă prin aceste două acorduri de parteneriat de la cele două 

proiecte. Atunci când îți propui să faci un eveniment sau o competiție, orice de genul, ar 

trebui să ai niște obiective care să fie smart, cei care se ocupă cu scrierea de proiecte știu la ce 

mă refer. În sensul în care obiectivele ar trebui să fie cât mai bine definite, măsurabile, să fie 

cuantificabile și specifice ori, în aceste două acorduri, nu ni se spune nimic din ceea ce ar 

trebui să ni se spună în sensul în care informațiile sunt destul de ambigue adică nu știm  

grupul țintă, nu știm câți anume beneficiari se intenționează, nu știm exact care va fi 

contribuția consiliului județean în sensul ăsta și care va fi contribuția, celorlalte entități 

implicate. Să nu înțelegeți că nu dorim să sprijinim sportul.Vă amintiți discuția pe care am 

avut-o numai că, cred că este loc de mai bine, în sensul în care dorim să promovăm de 

exemplu tenisul.Tenisul este un sport scump, nu oricine și-l poate permite. Era util poate să 

vedem dacă prin acest acord de parteneriat se urmărește să ajungem cu tenisul și la copiii care 

în mod normal n-ar avea șansa să practice acest sport sau dacă am putea să ajungem și la 

tinerii nu doar din municipiu, ci din județ. Acestea sunt motivele pentru care noi am avut o 

reticență, nu legat de ideea de a promova mișcarea sportivă și activitatea sportivă, ci în sensul 

în care este destul de ambigu ceea ce se dorește să se facă.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cel mai scump sport, pe care îl știu eu așa, într-o notă largă, este jocul de păcănele, nu 

tenisul, dar legat 

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

- Nu știu dacă e sport. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi asta spuneam, într-o accepțiune mai largă, sunt oameni care îl consideră sport, dar pentru 

câteva detalii suplimentare, o s-o rog pe dna Cristea, manager de proiect, să vă spună, sintetic 

câteva informații…  

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Mulțumesc, dle președinte. Îmi cer scuze, m-am așezat aici ca să fiu sigură că pot fi auzită de 

toată lumea. Vă mulțumesc mult pentru întrebare. Sincer să fiu am fost un pic uimită că nu ați 

adresat toate aceste întrebări și nelămuriri în cadrul ședințelor de comisie pentru că cu 

siguranță vă puteam oferi răspunsurile necesare. 

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

- Nu am fost prezent, am votat online și știți că este mai greu. 

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Ok. Deci conform, să spunem așa, obiectivului general al protocolului ne dorim să promovăm 

sportul pentru toți în rândul tinerilor prin tenisul de masă. Știți bine că în conformitate cu 

Legea sportului, autoruitățile publice locale împreună asociațiile sportive și orice altă 

instituție de profil sunt obligate să sprijine activitățile pentru sportul pentru toți. Pe de altă 

parte, în proiectul Strategiei de  Dezvoltare a Județului Giurgiu, proiect care se află în 
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consultare publică pe site-ul consiliului județean și al Planului Strategic, avem identificate 

obiective care își propun creșterea calității vieții cetățenilor prin activități sportive astfel încât 

să putem să asigurăm accesul la aceste activități pentru toate categoriile de populație 

indiferent că provin din medii vulnerabile, indiferent fie că provin din municipiu. Aș vrea să 

vă mai spun că noi avem la nivelul municipiului Giurgiu, conform informațiilor furnizate de 

Direcția Județeană pentru Tineret și Spor, un număr de 61 de asociații fără personalitate 

juridică care au ca și activitate partea de tenis, avem 11 asociații care au personalitate 

juridică, evident ele sunt împărțite pe raza întregului județ nu aș putea să vă spun cu 

exactitate câte sunt în municipiu, câte sunt în celelalte locații. Avem la nivel de minicipiu 

Giurgiu un număr de 3 profesori care predau activitățile de tenis de câmp, iar un număr de 

peste 30 de copii practică în mod regulat acest sport sub îndrumarea celor 3 profesori doar la 

nivel de Giurgiu. Evident, mai sunt acei tineri, care din diverse motive, așa cum ați spus și 

dvs., este posibil să fi renunțat la practicarea sportului pentru că, într-adevăr, este un sport 

scump. Mai sunt tineri care practică doar în timpul liber tenisul și mai sunt cu siguranță mulți 

alți tineri la nivelul județului Giurgiu care practică tenisul de câmp. Da, ne dorim să fie 

evenimente dedicate tuturor tinerilor, ne dorim să fie evenimente la nivel național, tocmai  

dacă vă uitați în obligațiile fiecărei părți, asociația Proam Events va asigura o platformă la 

nivel național care permite înscrierea copiilor din toate județele.Vârstele copiilor sunt între 4 

și 16 ani informație, dacă nu mă înșel, pe care am specificat-o în documentele 

justificative.Vor fi cele 4 categorii conform reglemetărilor Federației Internaționale de Tenis 

respectiv, categoria roșu, copii cu vârste până la 8 ani, categoria portocaliu, copii cu vârste 

până la 9 ani, categoria verde, copii până la 11 ani și categoria galben. Toate acestea vor fi 

evident făcute astfel încât copiii  să aibă o modalitate de practicare  a sportului fie că vorbim 

de sport de performanță fie că vorbim de sport de agrement. Da, ne dorim să asigurăm 

accesul tuturor copiilor la tenis astfel încât, dacă parcurgeați scrisorile de interes din partea 

asociațiilor care și-au dorit să intre în parteneriat, vedeați că sunt asigurate antrenamente 

gratuite ca și premii pentru câștigători, sunt asigurate vouchere pentru echipamentele sportive 

pentru toți participanți la eveniment, evident valoarea acestora va diferi în funcție de 

câștigători și ceilalți participanți, vor fi asigurate vouchere pentru participarea în tabere cu 

profil de tenis. Estimăm să fie un număr de 60 de participanți. Ne propunem și ne dorim cu 

aprobarea dvs.și sprijinul asociațiilor ca aceste evenimente să devină bianuale. Nu facem 

acest protocol doar pentru evenimente sportive. Facem acest protocol pentru că dorim să 

identificăm și alte instrumente de promovare a sportului în rândul tinerilor, fie că vorbim aici 

de seminarii, fie că vorbim de conferințe, fie că vorbim de cantonamente sau orice alt 

eveniment.Veți vedea că sunt două acorduri de parteneriat chiar dacă nu am ajuns la cel de al 

doilea, profit de oportunitate ca să spun aici, parte din parteneri sunt aceeași, parte din 

parteneri sunt alți parteneri care au experiență și pe competițiile organizate sub egida 

Federației Române de Tenis și sunt afiliate la federație. Evident se poate ca unele dintre 

competiții să le facem sub egida Federației Române de Tenis. Pot să continui cu alte 

informații dacă este necesar 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Muțumim.Vedeți, eu n-am avut cum s-o refuz pe dna Cristea când a venit cu toată 

argumentația. Dacă puteți dvs. s-o refuzați? 

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Dle preșdinte, aș vrea să mai adaug că sportul, cu permisiunea dvs., poate constitui și un 

instrument de promovare a dezvoltării economică-sociale prin crearea acelui turism de nișă , 

turismul sportiv pentru că, dacă vin copii din alte județe, evident nu se vor opri doar în 

municipiul Giurgiu și probabil vor avea curiozitatea să meargă și în zonele limitrofe 

Mulțumesc frumos. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim. 

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

- Mai subliniez încă o dată ideea că nu sunt împotriva acestui lucru 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am glumit. 

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

- Am spus doar că aveam nevoie de ceva date certe și cred că e o idee bună, nu știu cum ați 

ales tenisul, dar asta doar tenisul 

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Nu. Protocolul este de promovare a sportului pentru toți prin tenis de câmp.Evident în cadrul 

focus grupurilor pe startegie, pentru că am zis și de strategie, am invitat și actorii societății 

neguvernamentale, au venit și reprezentanți ai altor asociații de sport, dl președinte știe că a 

participat la acele focus grupuri și fiecare asociație, pe fiecare ramură și-a expus problemele 

cu care se confruntă și dorința de a avea activități direcționate și către această ramură, acest 

aspect al vieții socio- economice.Tocmai acesta a fost și motivul de unde a reeșit ca și 

obiectiv partea de susținere a activitățiilor de tineret și sport. 

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

- Foarte bine. Nu ar fi rău să lărgim aria de activități sportive mai ales că putem să mergem și 

spre ...știți, m-aș orienta inclusiv pe jocuri sportive unde sunt promovate și alte valori, 

sporturile individuale promovează… 

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Chiar în Strategia de Dezvoltare a Județului Giurgiu, unul dintre  ideile de proiecte și cu asta 

chiar închei, este crearea unui complex sportiv cu siguranță dacă vor fi solicitări și din partea 

altor instituții sportive vor fi analizate și dacă se va dori să se facă și pe altă ramură bănuiesc 

că   

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

- Să ne orientăm către copiii fără posibilități și eventual și din afara municipiului. 

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Eu cred că cele două protocoale acoperă și această parte din incluziune și de facilitare a 

accesului la sport. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim. Dacă vreți să continuați discuția vă invit la o cafea, la mine în birou. Evident e un 

început, pot să fie completate aceste activități cu multe altele. Trebuia să începem cumva și 

mi s-a părut foarte convingătoare colega noastră, îi mulțumesc încă o dată. Altfel noi am 

discutat și împreună, dl.Lazăr și despre nevoia de a dezvolta niște terenuri de sport, să nu 

riscăm un titlu pompos, niște baze sportive, poate nu vom reuși tot ce ne propunem în acest 

mandat, dar în măsura în care vom avea cât  mai multe asemenea terenuri de sport categoric 

că vom face un pas mare înspre copiii din mediul rural care vor putea să performeze și 

evident că sunt șanse mai mult decâr rezonabile să răsară din județul Giurgiu un performer de 

top mondial din orice sport care se practică în județul Giurgiu. Să dea Dumnezeu să avem și 

inspirație și o bună colaborare pentru tot ceea ce înseamnă activități pentru copii!Completez 

eu cu o informație asupra căreia v-ați oprit, contribuția noastră este de 20 de mii de lei pentru 

ambele evenimente, câte 10 mii pentru fiecare, dar nu avem o obligativitatea de a consuma 

integral acești bani.În funcție de ce participanți vom avea, numărul lor și cuantumul premiilor 

stabilit cu organizatorul principal, vom aloca o parte din suma necesară premierii pe fiecare 

an. Aceasta este suma maximă alocată, dar repet nu există un angajament obligatoriu de 

consumare a lor în această formulă. Alte intervenții?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 20 de mii pentru aceste două evenimente din acest an. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da așa am spus și eu pentru acest an care propune două evenimente, unul acum în august și 

unul în sesiunea din toamnă. 

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

- Eu aștept să vină și o firmă care să facă un patinoar poate facem și un campionat..  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 



19 

  

- Nu comentez. Eu cred că ar trebui să propuneți tot ce vreți dvs.că veți găsi ecouri pentru orice 

sport credeți că poate fi promovat. Alte intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.162 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Complementar acestui proiect, dar pentru aceeași activitate punctul 13.- Proiect de hotărâre 

nr.168 privind încheierea unui Acord de parteneriat cu alte entități care colaborează pe 

promovarea unor asemenea evenimente. Nu-i mai dau cuvântul dnei Cristea, dar are o 

explicație logică și foarte laborioasă despre  modalitatea în care acestea colaborează între ele 

a fost doar opțiunea lor să se situeze cumva în fondul unor protocoale încheiate separat cu 

consiliul județean, nu am făcut noi această diferențiere.Comisia buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. 3 voturi ”pentru” și 2 ”abțineri”.Comisia 

juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

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

- Nu putea să existe și o organizație din județul Giurgiu? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Organizație? 

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

- Un ONG, nu știu. O federație, o asociație sportivă, orice din județul Giurgiu, cu domiciliul în 

județul Giurgiu. 

Margareta Cristea – consilier C.J.G.: 

- Păi cu siguranță că, dacă ar fi dorit să facă, ar fi depus o solicitare de interes pe partea asta. 

Vă asigur că, cel puțin până la momentul acesta, nu a fost depusă nicio solicitare din partea 

niciunei alte structuri sportive sau asociații sportive care activează pe acestă ramură, că 

dorește să se implice împreună cu autoritățile locale pentru promovarea sportului în rândul 

tinerilor. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar ne străduim încă o dată să convingem pe toată lumea că asemenea evenimente trebuie 

permanetizate și cred că de anul viitor, dacă ne ajută Dumnezeu să scăpăm și de efectele 

acestei pandemii, vom avea un alt nivel de desfășurare al concursurilor sportive. Alte 

intevenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.163 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.170 privind aprobarea încheierii unui parteneriat între Judeţul 

Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu  și Compania Naţională de Căi Ferate „C.F.R.”- 

S.A. în vederea realizării Proiectului „Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – 

Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord Frontieră - Lot 1 – Redeschiderea circulației feroviare 

pe pod peste râul Argeș, între Vidra și Comana”. Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism 

și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 
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- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- 3 voturi ”pentru” , 2 ”abțineri” . Ați văzut solicitarea Companiei Naţionale de Căi Ferate. 

Este vorba de deschiderea șantierului pentru reparația podului.Va avea loc oficial la începutul 

lunii august, cred că pe 4,  motiv pentru care dlor solicită la aceea intersecție între DJ 411 și 

calea ferată, transferul pe perioada executării lucrărilor a celui tronson din DJ 411 pentru a fi 

modernizat la nivel de trecere de cale ferată. Era o solicitare mai mult decât justificată doar 

din punct de vedere juridic. Dacă sunt intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.164 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15.- Proiect de hotărâre nr.173 privind încheierea Parteneriatului de implementare 

între Compania Naţională de Administrare a  Infrastructurii Rutiere  S.A. și județul Giurgiu, 

prin Consiliul Județean Giurgiu pentru realizarea obiectivului de investiții „VARIANTA 

OCOLITOARE GIURGIU”. Recunosc că mai rar asemenea proiecte de hotărâre, dacă o fi 

fost vreunul în trecut. Există un memorandum cred între Comisia Europeană și Guvernul 

României care este transpus în legislație printr-o Hotărâre de Guvern dacă nu greșesc, 101 

prin care comisia reclamă faptul că prea multe investiții finanțate din fonduri europene se 

derulează greu.Această Companie Naţională de Administrare a  Infrastructurii reclamă cumva 

justificat faptul că au aproximativ 500 de investiții în derulare și undeva în jur de 80 de 

specialiști angajați și că volumul de muncă este imens.Ca atare, s-a statuat prin Hotărârea de 

Guvern 101 și prin memorandumul discutat că acolo unde există posibilitatea, autorități 

locale să preia o anumită categorie de asemenea investiții pentru a derula cumva în paralel cu 

Compania Națională și a reuși încadrarea în termenele stabilite, dar și punerea în funcțiune a 

investițiilor și a modernizărilor cu celeritate. Nu suntem noi deschizători de drumuri au mai 

fost 3 sau 4 consilii județene care au obținut asemenea aprobări, am făcut acest demers pentru 

că întâmplător, în acestă perioadă, cel puțin în materie de infrastructură rutieră avem puține 

investiții în derulare.A fost semnat astăzi contractul pentru modernizarea DJ 503 cu ceva 

emoții legate de o situație cu interpretări juridice diverse și din păcate pe 601, un alt tronson 

de drum foarte important pentru care sunt întrebat practic în fiecare zi, a fost descalificate 

toate ofertele una dintre firmele care a fost descalificată a făcut contestație la CNSC, a 

pierdut, dar a considerat având dreptul legal, să facă în continuare contestații la Curtea de 

Apel.Trebuia  să fie un termen undeva la jumătatea lunii iulie, s-a prelungit,  așteptăm decizia 

Curții de Apel ca să vedem dacă desemnăm câștigători sau să fim obligați să reluăm 

procedura.Noi am scos la licitație în această perioadă cele 6 drumuri județene și unul 

comunal pe acele contracte semnate cu Ministerul Dezvoltării și pe care am reușit să le 

prelungim cu doi ani, dar am convingerea că putem să derulăm și această investiție evident  

vom avea și un contract de supervizare cu un consultant care să ne ajute să respectăm toate 

prevederile până la detaliu. Este vorba de o investiție de aporximativ 100 de milioane de euro 

și presupune o variantă ocolitoare tot de la Frătești pe partea dreaptă, pe direcția București – 

Giurgiu, pe sensul București – Giurgiu care să traverseze și calea ferată și două drumuri 

județene și se încheie la DN 5 C Giurgiu-Zimnicea. Dacă sunt intervenții? Supun aprobării 

proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.165 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15.- Proiect de hotărâre nr.173 Parteneriat de implementare. Scuze, l-am terminat 

pe acesta. 

Punctul 16.- Proiect de hotărâre nr.164 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei 

lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 504 –zona Giurgiu – 

Vieru. O să vă rog să vă obișnuiți cu asemenea proiecte de hotărâre. Avem foarte multe 

semnale din județ, de la cetățeni care reclamă faptul că, practic în tot județul, plopii care sunt  

situați pe marginea drumurilor județene sunt îmbătrâniți, au foarte multe crengi uscate, crează 

probleme și acum vara datorită vântului și evident vor crea probleme mult mai mari în 

sezoanele reci. Încercăm să autorizăm Direcția Județeană de Transport să execute asemenea 

lucrări pentru o minimă economie, dar până atunci apelăm la firme private care să ne ajute să 

tăiem acești pomi și să-i repartizăm și comunelor din proximitate, dar și centrelor care aparțin 

Direcției Generale de Asistență Socială urmând ca pe un proiect european să amenajăm o 

lizieră verde pe marginea drumurilor județene așa cum cred eu că ar fi mai oportun ca să 

preîntâmpinăm accidente de circulație sau dacă nu vom obține finanțare pe un asemenea 

proiect, categoric vom ajunge la un moment dat, după ce eliberăm terenul respectiv, la o altă 

decizie privind plantarea unor arbori dacă vom considera împreună că aceasta este soluția cea 

mai potrivită. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.166 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 17.- Proiect de hotărâre nr.160 privind aprobarea modificării statului de funcţii al 

Căminului pentru persoane vârstnice Singureni – județul Giurgiu. Sunt solicitări ale conducerii și 

la acest punct și la următoarele. Dacă sunt intervenții? Comisia pentru sănătate, mă scuzați. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.167 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Similar, punctul18.-Proiect de hotărâre nr.165 din 13 iulie 2021 privind aprobarea 

modificării statului de funcţii al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești. Comisia 

pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.168 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În sfârșit Proiect nr.181 privind aprobarea modificării structurii organizatorice, organigramei 

și statului de funcții  ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu. Comisia pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Puncte de vedere. Supun aprobării, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.169 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 20.- Proiect de hotărâre nr.174  privind reorganizarea aparatului de specialitate al 

Consiliului Județean Giurgiu, aprobarea organigramei și a statului de funcţii.Comisia buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu aș vrea să spun foarte multe lucruri.Un proiect similar a fost la începutul mandatului 

anterior cred că și la începutul celuilalt mandat 2012-2016. Este vorba de o regândire a 

responsabilităților pe care mi-o asum. Ce pot să spun și folosesc evident și prezența presei ca 

să subliniez acest aspect, din păcate,  nu va fi ultima reorganizare din acest mandat. Am lăsat 

în 2012 aparatul consiliului județean cu 110 angajați și poate sunteți de acord că dlor, în 

primul rând, au performat în acel mandat, s-au accesat numai fonduri europene de 100 de 

milioane de euro. Nu-mi închipui niciun motiv pentru care să continuăm cu 150 și ceva și 

trebuie să-mi dați voie să-mi exprim opinia că nu am deloc convingerea că toți cei angajați în 

acestă perioadă poate și persoane care au activat și în mandatul anterior, au cele mai bune 

calități pentru a lucra în administrație. Marea majoritate putem vorbi de unanimitate sunt 

oameni care sunt obișnuiți cu sistemul bugetar, dar pentru consiliul județean sunt anumite 

rigori asupra cărora n-aș vrea să dezvolt foarte multe argumente care îmi dau voie să fac 

asemenea propuneri și să inițiez asemenea proiecte de hotărâre. Dacă din partea dvs. sunt de 

exprimat opinii?Vă rog. 

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

- Dle președinte, nu vreau decât să vă întreb cum motivați desființarea celor două direcții: 

Direcția juridică și Direcția economică pentru că sunt practic unele din cele mai importante 

direcții în arhitectura acestui aparat de specialitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu știu că ați avut o întâlnire cu dl.Mina înainte de ședință    

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

- Vă înșelați. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și dacă l-ați fi întrebat cum a  

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

- Vă înșelați. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Știu eu sigur. Poate n-ați participat dvs.Îm dați voie să răspund? 
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Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Vă rog. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă ați fi participat la acea întâlnire și l-ați întrebat cum a procedat dânsul în 2016, când 

desființat 4 direcții, ați fi avut răspunsul. 

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

- Eu doar vă întreb cum motivați desființarea unora dintre cele mai importante direcții. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu desființez neapărat direcția. 

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

- Într-adevăr, ele se transformă în servicii. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Evident, clar. Este o procedură care îmi permite să ofer mai multă flexibilitate structurilor 

respective și să pot să schimb punctele de decizie din respectivele foste direcții de astăzi, cu 

votul dvs. 

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

- În regulă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu vă acuz absolut de nimic pe dvs., dar indiferent cum ar fi sunat întrebarea din partea 

oricui, n-aș fi căzut în plasa de a aduce argumente public în defavoarea unui coleg. Este o 

decizie, sunt niște argumente care rămân în interiorul instituției. 

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

- Am citit referatul și la motivare e foarte subțire, la modul ăsta vă întreb. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acesta este răspunsul pe care am și insistat, minimal pe care trebuie să-l acordăm comunității 

pentru că, altfel pe românește, preferăm să ne spălăm rufele în familie. 

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

- Și am mai observat ceva, vis-a-vis de compartimentul proiecte și programe europe. Am văzut 

că l-ați trecut în subordinea Direcției de urbanism. Ca și justificare ați folosit dvs. 

fundamentarea mai bună a cererilor de finanțare. Cred că în același timp când vine vorba de 

proiecte trebuie să fim foarte atenți la perioada de implementare, procesul de achiziție și de 

derulare este cel puțin la fel de important. Și eu cred că mai bine vedeam acest compartiment 

undeva la Direcția de achiziții publice alături de compartimentul de investiții și 

compartimentul de achiziții publice. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă știam că aveți asemenea opinie desființam și Direcția de achiziții publice. 

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

- Nu cred. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Glumesc. Avem ședințe cu conducerea în fiecare luni de la 9, 9,30, 10,00. Vă împărtășesc 

pentru că pot să laud în schimb, le-am spus la ședinața de luni, colegilor că, la momentul 

acesta, am încredere deplină în patru oameni: dna secretar, dna Pană și dl.arhitect șef Yahia 

Dardari, a patra persoană dați-mi voie să nu o nominalizez, motiv pentru care încerc cumva 

pe următoarele șase luni să regrupez părți importante din activitatea consiliului în subordinea 

acestor oameni care mie mi-au confirmat sau îmi confirmă în fiecare zi că sunt compatibili cu 

ceea ce cred eu că reprezintă o atitudine de om implicat în administrație performantă. Peste 

șase luni vom vedea și le-am și spus, sunt foarte mulți oameni de calitate, oameni care n-au 

fost promovați în mandatul trecut, dar pe care i-aș promova într-o altă gândire, peste șase luni 

când vom ajunge cumva, mult mai aproape cu elaborarea proiectelor și poate vom începe să 

le  depunem pe fonduri europene, pe diverse programe, vom vedea care dintre ei merită 

îndeplinesc și condițiile egale și pot fi promovați în funcții de conducere. Deocamdată, e o 

formă care repet, nu e definitivă și care cred eu că ne oferă cele mai bune condiții de lucru în 

perioada următoare. Dacă sunt alte intervenții?Supun aprobării proiectul. 
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- Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Numărați, vă rog! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 8 voturi „împotrivă” și mai avem online. În total 12 voturi. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate , devenind hotărârea nr.170 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 21.-Proiect de hotărâre nr.169 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Serviciului de Ambulanţă Giurgiu a unei costrucţii modulare tip container.Mai mult ca sigur 

a fost unanimitate când am discutat despre oportunitatea achiziționării unui, a fost trecut în 

lista de investiții oportunitatea achiziționării unui container pentru a facilita respectarea 

procedurilor pentru angajații serviciului de ambulanță și astăzi cumva finalizăm acest parcurs 

aprobând darea în folosință gratuită către dlor a acestei construcții. 

- Comisia pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.171 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 22.- Proiect de hotărâre nr.180 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Asociației de Sprijin a Copiilor Handicapați Fizic din România, filiala Giurgiu a unui 

echipament achiziționat de către Consiliul Județean Giurgiu. Este un banal aparat de aer 

condiționat, nici nu avem ce discuta.Comisia pentru sănătate. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Încercăm să facem multe pentru copii. Aici, clar suntem datori vânduți. 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Cine este pentru?Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.172 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Punctul 23.- Proiect de hotărâre nr.171 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean 

Giurgiu către Consiliul Judeţean Călăraşi de trecere din domeniul public al Judeţului Călăraşi şi 

administrarea Consiliului Judeţean Călăraşi în domeniul public al Judeţului Giurgiu a unui sector 

din DJ 412.Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Probabil e mai mult decât evident, vorbim de un drum județean care a făcut obiectul unor 

lucrări de modernizare în toate mandatele. Primul tronson între Prundu și Colibași a fost 

modernizat, a început de fapt modernizarea lui în 2010, dacă nu mă înșel, au fost și bune și 

rele. Avem un trafic extraordinar de intens pe DJ 412 spre centură care afectează comunele 

situate de a lungul lui. Avem acum posibilitatea cu concursul colegilor de la Călărași să 

încercăm probabil pe Compania Națională de Investiții sau pe o finanțare europeană dacă 

vom găsi deschisă o asemenea oportunitate, a unui tronson de drum care să facă legătura 

direct cu DN4 acesta este motivul pentru care am inițiat această solicitare am primit răspuns 

favorabil și venim în fața dvs.cu acest proiect de hotărâre. Intervenții, vă rog? 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.173 

 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 24.- Proiect de hotărâre nr.172 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean 

Giurgiu către Consiliul Local al Comunei Frătești, județul Giurgiu, de trecere din domeniul 

public al comunei în domeniul public al judeţului, a unui imobil situat în sat Cetatea, str.Gării 

nr.90, comuna Frătești, județul Giurgiu.Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Chiar vă rog să încercați să ne ajutați pentru identificarea unor asemenea terenuri. Este vorba 

de un teren, am încercat să discutăm cu primari care sunt amatori de asemenea colaborări,cu  

ghilimele,evident. Încercăm să preluăm terenuri care pot fi tranformate în baze sportive există 

programul operațional, e disponibil de anul viitor cu finanțare pentru asemenea categorii de 

proiecte. Nu vorbim neapărat de proiecte spectaculoase, vorbim de proiecte pentru care 

intenționăm să realizăm amenajarea unor terenuri de sport pe tot ceea ce considerăm și noi, la 

consilul județean că se impune, dar și comunitățile cu care colaborăm. Dacă mai cunoașteți 

primari interesați de asemenea proiecte, pe care ei le-ar derula singuri foarte greu, evident 

vorbim în primul rând de costuri, dar și de administrare ulterioară, dar pe care împreună le 

putem administra mai ușor, vă rog să ne comunicați și, în funcție de oportunitați și de 

specificul fiecărei zone și fiecărei situații, ne von strădui să găsim cea mai bună soluție. 

Comuna Frătești a avansat această idee de colaborare, așadar acesta este motivul pentru care 

am transformat discuția mea cu dl.primar Pană, într-un proiect de hotărâre. Intervenții, vă 

rog? 

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

- Eu personal apreciez foarte mult că v-ați respectat promisiunea în urma concesiei pe care ne-

ați făcut-o la votarea bugetului și a amendamentului care a reușit să ne treacă atunci, fix pe 

această zonă. Ceea ce mi se pare în schimb este că ați ales să vă respectați nu în totalitate, ci 

pe jumătate, în sensul în care dvs. ați ales locația. Dați-mi voie să mă gândesc că totuși, dacă 

vom ajunge să avem finanțare pe CNI pentru niște baze sportive, s-ar putea să nu fie finanțate 

mai mult de una, două, să zicem ceea ce pentru mine este un motiv suplimentar să mă 

gândesc la faptul că locația nu este oportună. Eu v-am înaintat dvs. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trebuia să te felicit  îți urez să rămâi în consiliu tot mandatul, cum ai început. 

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

- V-am înaintat dvs.o idee în ședința trecută în care v-am spus un areal, în care sunt mai multe 

comune, 4-5 unde chiar ar avea nevoie de așa ceva. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Foarte frumos.Vorbește tu cu respectivii primari, cum am vorbit eu cu cel de la Frătești care a 

fost de acord să ne pună la dispoziție un asemenea teren, vii cu o propunere similară și îți 

garantez eu că votăm în unanimitate și mergem în paralel. CNI este o soluție națională din 

bugetul național de finanțare. Programul Operațional Regional am primit astăzi draftul de 

ghid, finanțează asemenea baze sportive, așa că avem destul timp până anul viitor să pregătim 

asemenea proiecte și eu sunt de acord că trebuie să încercăm să acoperim tot județul. Am 

început sau am căutat cu prioritate în zona adiacentă Giurgiului pentru că și municipiul suferă 

la acest capitol, infrastructură pentru sport. Ăsta e singurul motiv, dar repet, orice propunere 

vă garantez va fi primită cu maximă bunăvoință și va promova pe același parcurs. E o 

comună mare și Vărăști și Valea Dragului, rețin propunerea, dacă au asemenea terenuri 

disponibile, discutăm.Vă rog. 

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

- Există un studiu demografic asupra cătunului Cetatea, câți beneficiari vor fi cei care vor 

beneficia de acest teren, bază sportivă? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu este o investiție pentru cei din cătunul Cetatea, este sat. Deci nu este o investiție doar 

pentru ei, este pentru copiii care vor să performeze, să facă sport. Este o ocazie exact cum a 

zis la proiectele anterioare dl.Lazăr, încercăm, este un început în acest domeniu. Am dat curs 

solicitării. De ce să nu meargă acolo? Alții pleacă în cantonamente la sute de kilometri și  

credeți că dacă noi creăm acolo o bază sportivă modernă, nu se vor duce? 

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

- Ba da.Probabil că da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dvs. aveți calități de sportiv, dar nu vă văd în măsură să mergeți cu bicicleta 4 km cred că 

sunt din Giurgiu până acolo, dar eu vă asigur că am discutat și pentru foarte mulți giurgiuveni 

distanța asta nu a reprezentat sub nicio formă…N-am convenit ce fel de terenuri dezvoltăm 

acolo, dacă vreți, facem o discuție. Există un teren de sport acolo în proximitate, nu fotbal 

vrem noi să dezvoltăm. De bine de rău pentru fotbal există terenuri și încă nu, chiar puține. 

Alte sporturi suferă începând cu handbal, baschet, volei, tenis și toate celelalte. Dar vom 

discuta despre cum anume gândim și proiectăm această bază sportivă. Deocamdată, suntem la 

momentul inițial, facem o solicitare pentru transferul terenului. 

Elisabeta Mihalcea – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți, dle președinte? Astăzi în Recorder.ro a fost publicat un articol cu toate 

fondurile accesate de UAT-ri, iar la Bolintin Vale am dat și eu un search pe partea de nord a 

județului, se proiectează o bază sportivă tip I, beneficiarul este primăria Bolintin Vale și 

investiția este de 6735 818 lei.V-am mai trimis articolul și v-am spus din campania electorală 

că ați promovat intens acest subiect după discuția pe care am avut-o la comisie  

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

- …. să se facă la Bolintin? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- …nu are rost să discutăm în contradictoriu și nici nu cred că discutăm în contradictoriu sunt 

doar opinii, dar haideți să vedem câte solicitări mai primim și stabilim!Vă rog. 

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

- Scuzați-mă, vreau și eu un pic să intervin. Ideea și toată discuția era, așteptările noastre erau 

să discutăm, vis a vis de locație, înainte de a se stabili această locație. Același discurs l-ați 

avut și la ședința de aprobare a bugetului. Dvs. ne-ați promis că o să țineți cont la o eventuală 

depunere a unui proiect sau unei baze sportive, o să ne întrebați să găsim o locație împreună 

fix, asta a fost discuția. Noi ne așteptam să fim convocați și, de comun acord, să cădem de 

acord cu locația. Acum ne-am trezit în fața faptului împlinit cu locația aleasă 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și vă pun într-o situație foarte delicată.Vreau să realizez un set de terenuri sportive pentru 

copii din Giurgiu și comuna Frătești și nu e bine pentru că nu am făcut împreună demersul 

acesta. Trebuia să-l faceți acum 4 ani, dle, dacă voiați să fiți primii! 
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Lucian Corozel – consilier județean C.J.G.: 

- Mă raportez doar la discuția pe care am avut-o la ședința de buget. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Raportați-vă la situația pe care am exprimat-o și anume că infrastructura de sport din județul 

Giurgiu este extrem de deficitară. Hai să facem mai multe acum și împreună și separat!Dați-

mi voie să cred că, în calitate de președinte de consiliu județean, pot să iau decizii la care sper 

să am ulterior acordul consiliului județean, pentru că nu mi se pare normal să întrerup 

eventual o negociere, o înțelegere, cum vreți să-i spuneți, să spun: stai așa, că mă duc până 

acasă să întreb colegii de consiliu!Mi se pare foarte corectă discuția și acum și la fel de mult 

dacă considerați că contează foarte mult care este cronologia demersurilor, puteți să faceți 

dvs.discuții cu orice primar, să veniți cu o propunere, să vedeți că nu mă deranjează absolut 

deloc că nu am fost de față la discuția ințială.Vă rog. Dacă mai sunt alte intervenții? 

Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 8 „abțineri” și cu voturile online. În total 12 voturi. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.174 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- V-a învățat bine.Trebuia să spuneți de la început doar că aveți nevoie de motive să nu votați 

proiectul ăsta pentru copii. Dacă nici copiii nu-i excludem din discuțiile astea politice… 

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

- Pentru că ați promis. A fost o promisiune făcută public și trebuia s-o respectați. Asta este 

ideea. Nu este altceva la mijloc, să știți! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru că așa vi s-a spus.Votați împotrivă!Punctul 25  

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

- Dle președinte, v-am strecurat  motivul în argumentația făcută. Nu cred că se vor finanța prin 

CNI mai mult de una. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dă-mi voie să te contrazic și mai vedem. Ești tânăr în administrație, dă-mi voie să-ți 

demonstrez contrariul și nu vorbim neapărat doar de CNI. Și eu am vorbit de Programul 

Operațional Regional de două ori în argumentația mea. În sfârșit, îmi pare rău pentru votul 

dvs., dar vi-l asumați. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Proiect de hotărâre nr.175 privind aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către 

Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, de trecere din domeniul public al municipiului în 

domeniul public al judeţului, a unor bunuri imobile situate în intravilanul municipiul 

Giurgiu.Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să vă explic cum e aici. Sper că nu o să vorbesc inutil. Avem 15 locuințe protejate în 

municipiu achiziționate undeva în 2004, toate într-o stare de degradare mai mică sau mai 

mare, toate improprii cazării. Beneficiarii lor reprezentând copii, unii dintre ei cu deficiențe 

locomotorii, alți cu deficiențe mentale sau alții slavă Domnului, sănătoși. Pentru a putea să 

reparăm pe rând aceste căsuțe, să le reabilităm sau sunt cazuri în care trebuie reconstruite 

avem nevoie de alte locații cumva similare și ne-am gândit și solicitat colegilor din consiliul 

local, unde a fost un vot în unanimitate și PNL și PSD și Pro România pentru acest transfer 

am cerut acest teren unde intenționăm să construim un număr de asemenea case protejate care 
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să reprezinte și un sat de vacanță pentru sezonul cald, dar și o zonă tampon în care să putem 

muta copiii atunci când facem asemenea reparații. E o zonă frumoasă, liniștită este, a mai 

spus în alte intervenții, este de notorietate faptul că aceste case în care locuiesc acum copiii 

au foarte puțin teren liber.Copiii nu au posibilitatea să desfășoare niciun fel de activități în aer 

liber. Aici vorbim de o locație foarte potrivită pentru orice fel de activități care ar ajuta copii 

și din punct de vedere fizic și din punct de vedere mental să suporte mai bine lipsa unei 

familii. Tot cu ajutorul colegilor avem cuprins în acest teren și o suprafață de apă, un luciu de 

apă de câteva mii de metri pătrați. Intenționăm să gândim, dacă vom găsi finanțare, 

amenajarea unui proiect și pentru partea de locuințe și pentru partea aceasta de agrement să 

realizăm un luciu de apă. Foarte mulți dintre copiii din cadrul DGASPC vă asigur că n-au 

văzut niciodată un luciu de apă mai mare decât dimensiunea unei căzi de baie și amenajarea 

unui asemenea spațiu de recreere,  ar fi pentru ei o realizare de vis. Dacă considerați oportună 

această temă sau dacă aveți altă propunere, sunt foarte curios să ascult. Dacă sunt intervenții, 

vă rog? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.175 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 26.- Proiect de hotărâre nr.176 privind trecerea din domeniul public al Județului 

Giurgiu în domeniul privat al acestuia, în scopul desființării, a clădirii C2 aferentă Centrului 

de Abilitare și Reabilitare pentru Persoane Adulte cu Dizabilități Oinacu. Este vorba despre o 

clădire de mici dimensiuni despre care, de ceva vreme, se tot discută. Există propuneri 

succesive de demolare a ei. Este prima condiție acesta de trece din domeniul public în 

domeniul privat pentru realizarea lucrărilor respective. Comisia de investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții?Supunem aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.176 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 27 Proiect de hotărâre nr.178 privind constatarea încetării de drept a Contractului 

de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între Judeţul Giurgiu prin 

Consiliul Judeţean Giurgiu şi S.C. Sun Garden Colibaşi S.R.L., modificat prin Actul adiţional 

nr.1 din 28 decembrie 2015, cu două zile înainte de anul nou. Comisia juridică, ordine publică 

și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru cei care nu sunt familiarizați cu acest subiect, în 2011 am semnat un contract de 

asociere cu această firmă care propunea atunci realizarea celui mai mare parc fotovoltaic din 

Europa de Est. Era invocat neoficial și concernul Samsung în finanțare. Era vremea aceea 

când se dădeau 6 certificate verzi pentru fiecare megawatt produs ca și energie verde. Mă rog, 

ulterior în 2015, cum scrie în titlul proiectului, s-a produs o modificare care a creat evidente 

dezavantaje județului Giurgiu. Am discutat cu firma Sun Garden, de atunci au apărut și niște 

procese deschise unii împotriva altora, am discutat cu firma Sun Garden și le-am propus să 

reziliem acest contract fără să mai existe alte procese ulterioare luării deciziei noastre și 
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încercăm să folosim această oportunitate pentru a dezvolta parcuri fotovoltaice, aici fiind 

vorba, ați citi în textul hotărârii, o suprafață de 300 hectare, singurul teren deținut de altfel de 

consiliul județean de asemenea dimensiuni și care este în totalitate pretabil pentru asemenea 

investiție. Sunt și bani europeni disponibili pentru asemenea investiții, este și o mare nevoie de 

energie verde, nu vă plictisesc cu ce presupune pactul ecologic european și nevoia de a reduce 

masiv emisiile de CO2. Dar ca să stăm să așteptăm parcurgerea procedurilor în instanță pentru 

procesele, noi contra lor, ei contra nostră, n-ar însemna logic decât pierderea unor asemenea 

oportunități, motiv pentru care propun acest proiect de hotărâre de constatarea încetării de 

drept, urmând ca în ședința următoare, să nu vă surprind cumva, o să vin cu un proiect de 

asociere cu această firmă, pe un teren parte din cele 300 de hectare urmând ca celelalte 

disponibile să facă obiectul altor proiecte cam cu același obiect de activitate, construirea unor 

centrale fotovolatice.Vă dau detalii la ședința următoare. Am întrebat comisia juridică. Dacă 

sunt intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.177 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cele două proiecte suplimentare. Proiect de hotărâre nr.183 privind acordarea unor sprijine 

financiare.V-am spus, niciodată nu am încurajat pe cineva dintr-o zonă administrativă 

politică, geografică, dar nici nu-mi închipui vreun motiv pentru care să încercăm să ajutăm 

oamenii atunci când cer ajutorul, nici măcar nu putem s-o facem la înălțimea așteptărilor, 

recunosc asta sunt și solicitări avem o comisie care le verifică, rămân pe lista de așteptare. 

Aici ați văzut, e vorba de 3 solicitări care mi s-au părut că au caracter imperativ și mi-am 

permis să solicit această suplimentare. Dacă sunt intervenții? Supunem aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.178 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și al doilea punct pe ordinea de zi suplimentară Proiect de hotărâre nr.184 pentru 

modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Judeţean Giurgiu nr.160 din 27 noiembrie 

2019 privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei hotărâri. E vorba de 

transmiterea unui teren din domeniul public al statului. Acolo, în incinta Direcției Județene de 

Transport pe vremuri, cine are mai multe mandate aici, știe că a existat o Direcție a plantelor, 

o direcție cu activități fitosanitare. S-a desființat de atunci, dar situația juridică a rămas 

incertă, noi nu putem să sistematizăm. Noi acolo nu avem vestiar pentru angajați, nu mai 

spun de grupuri sanitare moderne, nu avem nici spații suficiente pentru a depozita sare, nisip 

pentru intervenții în sezonul rece. Avem nevoie neapărat de acest teren. Am făcut demersuri 

succesive la Ministerului Agriculturii și ne-au spus că săptămâna viitoare urmează să ia o 

decizie, motiv pentru care, găsind ei o neconcordanță în materialul trimis, ne-au solicitat să 

revenim. Aproape m-am certat cu dna secretar care consideră că trebuie respectate la pas și la 

literă toate termenele și toate condițiile, dar am obținut și ajutorul Domniei sale și îl solicit și 

pe al dvs. pentru a încerca să finalizăm această procedură laborioasă. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Și am obținut și sprijinul colegilor de la comisie care au văzut toate aceste materiale. 

Mulțumim mult. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții? Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.179 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și avem două la diverse, două propuneri, două proiecte. Raportul asupra eficienței serviciului 

polițienesc. Este un document care este realizat în cadrul ATOP. Dl.Gavrilă, vreți să faceți o 

prezentare? L-aveți la mapă. Eu am primit raportul. Sunt foarte multe solicitări,cele mai 

multe legate de starea deplorabilă a posturilor de poliție și a numărului de angajați. Mă 

depășeste subiectul sincer, nu știu cum aș putea să comentez, dar consiliul județean pregătește 

un proiect pe care am vrea să-l finalizăm prin PNNR pentru montarea unui număr foarte mare 

de camere de luat vederi pe domeniul public în proximitatea drumurilor județene. Încercăm 

să integrăm și sistemele de monitorizare pe care foarte multe commune, dacă nu toate, le-au 

montat deja. O să venim cu o propunere pentru preluarea unui teren de lângă sediul IGSU 

Comandamentul actual de pompieri, unde vrem să amenajăm un dispecerat, astfel încât, în 

acest dispecerat, în bună colaborare cu poliția, să avem un sistem de monitorizare permanentă 

care să ne releve mașinile care traversează anumite comune unde au de preferință în timpul 

nopții evenimente neplăcute, dar și autovehicule care depășesc tonajul, să putem monitoriza 

parcursul autospecialelor de gunoi și, nu în ultimul rând, a microbuzelor care asigură 

transportul de persoane. Este un dispecerat pe care am înțeles că îl au alte județe. Există și în 

anumite raioane din Republica Moldova, mi-aș dori foarte mult să realizăm acest proiect 

pentru că am da un mare ajutor colegilor din Inspectoratul General al Poliției care fac eforturi 

în limita posibilitaților să fie la înălțimea așteptărilor noastre. Mai avem o adresă din partea 

asociației ”Prietenilor de lângă tine”. Există o campanie anuală de strângere a gunoaielor, a 

deșeurilor menajere. Poate dacă am acceptul dvs., gândim un eveniment la care să participăm 

cu toții, tot avem și păreri convergente, mai rar și divergente, poate găsim încă o ocazie să 

putem să înțelegem că împreună putem face mult mai multe pentru județul Giurgiu decât s-ar 

strădui fiecare dintre membrii prezenți la această masă.Vă promit că o să mă gândesc la o 

abordare care să fie cel puțin interesantă pentru fiecare dintre noi și o să v-o prezint la 

următoarea întâlnire. Vă rog. 

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

- Apropo de raportul dlui Gavrilă, ca președinte ATOP, profit de situație, să vă rog încă o dată 

ca președinte, să inițiați demersurile pentru ca componența ATOP să fie în litera legii. 

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

- Ne-ați invitat să participăm împreună și la proiectul cu strângerea deșeurilor, corect ar fi să 

avem și o reprezentare absolut corectă, în funcție de configurația politică și-n ATOP . 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu nu spun mai multe, dar vă amintiți ca această ofertă a fost condiționată și la fel și eu acum 

nu țin neapărat să aduc aminte că în mandatul trecut PNL nu a vut niciun reprezentant în 

ATOP, hai să zicem că a fost vina altora. 

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

- Dle președinte, ce facem, ne întrebăm mereu cine a fost primul oul sau găina?Trebuie, la un 

moment dat, să oprim lucrurile aste și să intrăm în normalitate. Asta cred că ne dorim cu toții. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru dvs.fac precizarea că sunteți unul din oamenii de la acestă masă, de la care am foarte, 

foarte multe pretenții. Da, haideți că nu e decizie personală, chit că sunt eu președinte de 

consiliu județean! Va trebui să vorbesc cu colegii mei vă promit că o să încerc să-i conving. 

Nu garantez. Dacă aveam eu un loc, vi-l cedam... Mai fac o discuție cu colegii mei și o să fac 

uz de toate argumentele să-i conving. 

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

- Dar noi nu dorim acest lucru de milă. Dacă e cazul să renunțe cineva de milă, așa că trebuie 

să ne dea nouă două locuri la ATOP, nu este cazul. Vă mulțumim. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Exact argumentul care mă ajută foarte mult. Eu sunt convins că mereu pot să contez pe dvs. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 
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- Tocmai. Dacă legea permite să avem și noi reprezentanți ca și reprezentare în ATOP este OK. 

Dacă nu, nu vrem milă.Nu e cazul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acum sunt obligat să dezvolt. Asta a fost propunerea, ați inițiat un proces în instanță, care 

exact asta avea ca subiect, că trebuie să existe asemenea repartizare din partea tuturor 

formațiunilor politice prezente la masă. Eu v-am propus atunci să nu continuați în varianta 

aceea și să-i conving pe colegi să vă acorde un loc și nu s-a dorit ați zis:” nu, dle mergem în 

instanță!”.Acuma chiar nu mai știu care este stadiul procesului. 

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

- Nici noi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

Recurs? Haideți, că mai discutăm!Nu e un capăt de țară. Nu stă nimeni în 2-3-5-7 locuri. Nu 

e totuși o structură atât de importantă în județul Giurgiu. Da, mă rog am reținut. Pentru 

colegul nostru mai tânăr o să mă străduiesc, să-i arăt că administrația ar trebui, exceptând 

campaniile electorale, să nu aibă nicio legătură cu politica. Mi-e foarte greu să realizez lucrul 

acesta, sunt de acord, dar mă ambiționez. Dacă sunt alte subiecte de discutat la diverse, vă 

rog? Nu. Ne vedem data viitoare. Aveți grijă de dvs.și purtați măști!  
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