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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 24 SEPTEMBRIE 2021 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 24 septembrie 2021, ora 1300, 

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

Dispoziţia nr.406 din 16 septembrie 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.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

3.  Meclea Alina PNL prezent on -line 

4.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent on -line 

5.  Tudorache Petre PNL prezent 

6.  Danciu Dana-Andreea PNL prezent on-line 

7.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

8.  Negoiță Iulian PNL prezent on-line 

9.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

10.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent on-line 

11.  Enache Nicolae PNL prezent 

12.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

13.  Lungu Silviu PNL        prezent 

14.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

15.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

16.  Alecu Constantin PNL prezent 

17.  Corbea Cătălin-Virgil PNL prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL        prezent 

19.  Corozel Lucian PSD prezent on-line 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent on-line 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent on-line 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD        prezent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

25.  Ionescu Diana-Marga PSD        prezent 

26.  Bălan Cristina PSD prezent on-line 

27.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent on-line 
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A fost absent de la lucrările ședinței dl. Crăciun Flory-Orlando. 

Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dl. Yahia Dardari – arhitect șef 

- Dl. Cristian Țone – director executiv C.J.G.; 

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

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

- Dna Cristina Ingeaua –  manager public C.J.G.; 

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

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

- Dl. George Apostol – S.C. Sun Garden; 

- Dna Rodica Agatie – administrator judiciar S.C. Sun Garden; 

- Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

 

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. 

- cu intonarea Imnului Național. 

Se intonează Imnul Național. 

 
 

 

 

XXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați colegi! Evocam situația generată de pandemie pentru că este una foarte 

dificilă și se agravează de la zi la zi în județul Giurgiu. Am avut ocazia ieri, împreună cu dna 

prefect și cu dl. subprefect să discutăm cu dl Arafat la Giurgiu, la spitalul județean, l-am 

rugat și au fost trimise solicitări și în scris pentru a susține transferul a 3-4 medici la Spitalul 

Județean Giurgiu pentru că deja personalul medical este supra aglomerat și sunt foarte multe 

cazuri, multe grave și la UPU, dar și la secția infecțioase unde sunt cazați bolnavii covid. 

Dacă vom reuși să primim personal medical suplimentar  o să mai analizăm în perioada 

imediat următoare oportunitatea primirii unui număr suplimentar de containere, mizăm pe  

încă 5 pentru a sporii numărul de paturi.Mi-a promis dl.Arafat și o unitate medicală mobilă 

pentru același scop, rugămintea și apelul către toți giurgiuvenii este să ia în considerare și să 

ia fiecare dintre ei toate măsurile de protecție, nu e nici pe departe alarmă falsă sau o situație 

exagerat prezentată, este o realitate. Ne confruntăm cu un val pandemic 4 extrem de agresiv 

și care e bine să aibă cât mai puține urmări în rândul locuitorilor județului Giurgiu. Revin la 

ședința noastră din aceleași considerente probabil va fi ultima cu prezență fizică din acest an 

să sperăm că vom reuși să trecem înainte de termenul avansat de specialiști de acest val 4, 

până atunci avem o ședință ordinară cu o ordine de zi consistentă. Mulțumesc colegilor care 

chiar s-au străduit să pregătească proiectele de hotărâre. Avem 31 de proiecte de hotărâre pe 

ordinea de zi.Vă rog dna secretar . 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Bună ziua! Sunt prezenți din totalul de 31 al membrilor Consiliului Județean Giurgiu, 30. 19 

consilieri județeni sunt în sală, 11 participă la această ședință prin mijloace electronice. 

28.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent 

29.  Cristescu Dan PSD prezent on-line 
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Avem un singur absent care este motivat, dl.Crăciun. Deci este îndeplinită condiția legală de 

desfășurare a ședinței. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul ordinii de zi, vă rog. 

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

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 13 septembrie 2021 a 

Consiliului Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

 

2. Proiect de hotărâre nr.153 din 28 iunie 2021 privind aprobarea Strategia de Dezvoltare a 

Județului Giurgiu pentru perioada 2021-2027, referatul de aprobare nr.11010 din 28 iunie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11306 din 01 iulie 2021 al 

Compartimentului Control intern și managementul calității și al Compartimentului Programe 

şi proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

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

Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție 

socială, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport și avizul Comisiei juridice, 

ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Margareta Cristea  - manager public 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

     dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

       dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

     dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

     dna Alina Meclea    - preşedinte comisie 

          dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

3. Proiect de hotărâre nr.159 din 08 iulie 2021 privind aprobarea Planului Strategic 

Instituțional 2021-2027 al Consiliului Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.11781 

din 08 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.11991 din 12 iulie 2021 al 

Compartimentului Control intern și managementul calității și al Compartimentului 

Programe şi proiecte europene, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

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

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

pentru sănătate și protecție socială, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi 

sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. dna. Margareta Cristea  - manager public   

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

      dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

       dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

     dna Alina Meclea    - preşedinte comisie 

          dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.182 din 20 iulie 2021 privind aprobarea Strategiei comune de 

securitate a traficului pentru regiunea CBC Ruse-Giurgiu, referatul de aprobare nr.12599 

din 20 iulie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.12631 din 21 iulie 2021 al 

Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei buget, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și 
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agricultură, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială, avizul Comisiei pentru 

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

urgență 

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

   dna.Cristina Ingeau      - manager public 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

     dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

     dl. Dumitru Gavrilă     - preşedinte comisie 

     dl. Radu Silviu Deliu    - preşedinte comisie 

     dna Alina Meclea    - preşedinte comisie 

          dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.186 din 11 august 2021 privind aprobarea modificării statului de 

funcţii ale Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu” Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.13760 din 11 august 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.13801 din 11 

august 2021 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor 

publice de cultură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret şi sport și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

     dna Alina Meclea    - preşedinte comisie 

          dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.215 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea modificării 

statului de funcţii ale Direcției județene de transport, Administrarea drumurilor județene 

și Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.15771 din 10 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.15780 din 10 septembrie 2021 al 

Compartimentului resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii instituţiilor publice 

de cultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență   
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.208 din 09 septembrie 2021 privind aprobarea Acordului  de 

cooperare între Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din Republica 

Moldova, referatul de aprobare nr.15660 din 09 septembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.15668 din 09 septembrie 2021 al Compartimentului Dezvoltare 

regională și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.217 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea Regulamentului 

de organizare şi funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.15791 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.15837 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de 

interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

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

    dna. Daniela Burcea    - director executiv 

     dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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9. Proiect de hotărâre nr.219 din 10 septembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean Giurgiu nr.166 din 29 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.15808 din 10 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.15840 din 10 septembrie 2021 al Direcției 

patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 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 

 

10. Proiect de hotărâre nr.220 din 10 septembrie 2021 privind  modificarea  poziției 

nr.176 din Anexa nr.10 la Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 

privind aprobarea Statutului județului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15809 din 10 

septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15841 din 10 septembrie 

2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, 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 

 

11. Proiect de hotărâre nr.222 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea dării în folosință 

gratuită  Școlii Gimnaziale Speciale nr.1, situată în municipiul Giurgiu strada 1 

Decembrie 1918, nr.83, a unor  tablete de uz școlar achiziționate de către Consiliul 

Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.15818 din 10 septembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.15839 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, 

coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru 

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

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

    dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.232 din 16 septembrie 2021 privind rectificarea bugetului 

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

al fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021, referatul de aprobare nr.16121 din 16 

septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16134 din 16 septembrie 

2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

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

   dl. Cosmin Vlad    - șef serviciu 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.233 din 16 septembrie 2021 privind acordarea unor sprijine 

financiare, referatul de aprobare nr.16122 din 16 septembrie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.16135 din 16 septembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și 

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

afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
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   dl. Cosmin Vlad    - șef serviciu 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

       dl. Radu Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.224 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 412A 

Ogrezeni-Malu Spart (DJ 601), km 43+000 – 51+540; 8,540 km.”, referatul de aprobare 

nr.15970 din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15981 din 14 

septembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură  
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.225 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DC 121 

Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000-5+000, 5,000 km”, referatul de aprobare nr.15971 

din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15982 din 14 

septembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură  
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.226 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare 

DJ 611, Roata – Sadina- Cartojani – Limită județ Teleorman km 0+000 - 3+380, 5+000 - 

6+800, 5,180 km”, referatul de aprobare nr.15972 din 14 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.15983 din 14 septembrie 2021 al Direcției 

Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene 

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

infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

          dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.227 din 14 septembrie 2021 privind aprobarea cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D 

Bucșani (DN61)-Malu Spart(DJ601) km 0+000-7+820, 7,820 km”, referatul de aprobare 

nr.15973 din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15984 din 14 

septembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

            dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
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18. Proiect de hotărâre nr.228 din 15 septembrie 2021 pentru modificarea Hotărârii 

Consiliului Județean nr.159 din 29 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.16066 din 15 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16079 din 15 

septembrie 2021 al Direcției Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

     dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.231 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea actualizarii 

Devizului general, a principalilor indicatori tehnico-economici, precum și a cheltuielilor 

de cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare drumul 

județean DJ 503A, Halta CFR Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu –  Răsuceni – 

Limită județ Teleorman”, referatul de aprobare nr.16142 din 16 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.16150 din 16 septembrie 2021 al Direcției 

Achiziții publice și investiții, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene 

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

infrastructură  

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

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.229 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea contractării unui 

împrumut din Trezoreria Statului  în valoare de 13.751.290 lei, referatul de aprobare 

nr.16124 din 16 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16137 din 16 

septembrie 2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

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

   dl. Cosmin Vlad    - șef serviciu 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.230 din 16 septembrie 2021 privind aprobarea modificării 

cuantumului cotizației anuale pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară 

„Management Eficient pentru un Județ Curat”, referatul de aprobare nr.16123 din 16 

septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16136 din 16 septembrie 

2021 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri  

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

   dl. Cosmin Vlad    - șef serviciu 

      dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.209 din 09 septembrie 2021 privind trecerea din domeniul 

privat în domeniul public al judeţului Giurgiu a clădirii C1 aferentă imobilului situat în 

oraș Bolintin Vale, str. 1 Mai, nr. 29, județul Giurgiu, înscris în cartea funciară nr. 31221,  

număr cadastral 31221, referatul de aprobare nr.15722 din 09 septembrie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.15734 din 09 septembrie 2021 al Direcției 

patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 
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Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism 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 

 

23. Proiect de hotărâre nr.210 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea dezmembrării 

imobilului situat în oraș Bolintin Vale, strada 1 Mai, nr. 29, județul Giurgiu, aflat în 

domeniul public al judeţului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15739 din 10 septembrie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15842 din 10 septembrie 2021 al 

Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, 

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 

 

24. Proiect de hotărâre nr.218 din 10 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public 

al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a  imobilului situat 

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

nr.15792 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15836 din 10 

septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean 

și administrativ, 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.223 din 14 septembrie 2021 privind trecerea din domeniul 

public al Județului Giurgiu în domeniul public al orașului Bolintin Vale, a imobilului 

situat în oraș Bolintin Vale, str.1 Mai, nr.29, județul Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.15913 din 14 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.16005 din 14 

septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean 

și administrativ, 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.211 din 10 septembrie 2021 privind trecerea din domeniul 

public al Judeţului Giurgiu și administrarea Consiliului județean Giurgiu  în domeniul 

public al Municipiului Giurgiu, a imobilului în suprafață de 7.500,00 mp situat în 

Municipiul Giurgiu, șoseaua Sloboziei, nr.194, județul Giurgiu, referatul de aprobare 

nr.15762 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15834 din 10 

septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean 

și administrativ, 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 
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     dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

27. Proiect de hotărâre nr.216 din 10 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public 

al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unor bunuri 

imobile situate în intravilanul Municipiului Giurgiu, referatul de aprobare nr.15777 din 

10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.15835 din 10 septembrie 

2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și 

administrativ, 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 

 

28. Proiect de hotărâre nr.221 din 10 septembrie 2021 privind trecerea în domeniul public 

al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a unui sector din DJ 

412, referatul de aprobare nr.15817 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.15838 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ, 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 

 

29. Proiect de hotărâre nr.212 din 10 septembrie 2021 privind darea în administrarea 

Instituției Prefectului - Județul Giurgiu a unor spații în suprafață totală de 1214,38 mp, 

situate la parterul și etajul I al sediului Consiliului Județean Giurgiu, din municipiul 

Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.15763 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.15831 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii 

publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 

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

urbanism și infrastructură  
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

30. Proiect de hotărâre nr.213 din 10 septembrie 2021 privind aprobarea dării în 

administrarea Muzeului Județean ,,Teohari Antonescu“ Giurgiu a unor spații în suprafață 

de 416,83 mp, situate  la  parterul și subsolul sediului Consiliului Județean Giurgiu, din 

municipiul Giurgiu, Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al județului 

Giurgiu, referatul de aprobare nr.15764 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul 

de specialitate nr.15832 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare 

servicii publice de interes județean și administrativ, avizul Comisiei buget, finanțe, 

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

patrimoniu, urbanism și infrastructură  
Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

     dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
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31. Proiect de hotărâre nr.214 din 10 septembrie 2021 privind darea în administrarea 

Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura 

Teritorială pentru Probleme Speciale Giurgiu a unui spațiu în suprafață de 39,06 mp, 

situat la parterul sediului Consiliului Județean Giurgiu, din municipiul Giurgiu, 

Bulevardul București, nr.10, aflat în domeniul public al județului Giurgiu, referatul de 

aprobare nr.15765 din 10 septembrie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.15833 din 10 septembrie 2021 al Direcției patrimoniu, coordonare servicii publice de 

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

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

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

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna Elisabeta Mihalcea   - președinte comisie 

     dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

 

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Vă rog mult, dacă sunteți de acord, ați avut la mapă procesul verbal al ședinței anterioare. 

Dacă sunteți de acord cu acesta, cu conținutul? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării procesul verbal al ședinței anterioare. 

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

Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E greu cu redactarea procesului verbal încă nu am identificat un soft atât de performant care 

să-i scutească pe colegii mei, dar promit să urmăresc tot progresul din zona IT pentru a 

identifica o soluție.Suplimentar avem un număr de 6 proiecte absolut necesare. Am primit 

foarte recent o sumă de bani pentru lucrări de reparații și investiții pe drumuri județene și 

comunale și am întocmit o listă de repartizare atât pentru noi cât și pentru toate comunele 

care au solicitat și probabil că aici a avut relevanță și existența drumurilor comunale plasate 

în fiecare dintre comune.Un proiect de hotărâre care vizează un obiectiv de investiții, un 

drum județean la care am avut o procedură de licitație și nu am întregistrat nicio ofertă, motiv 

pentru care am actualizat devizul, aceeași situație pentru un al drum județean, mai departe un 

proiect de hotărâre care se referă la activitatea comisiei speciale de analiză de la DGASPC, în 

termen de prelungire, un proiect pe care eu îl aștept demult și pe care vi l-am tot prezentat ca 

fiind un motiv de bucurie pentru ceea ce vrem să facem pentru copiii din județul Giurgiu, o 

tabără de vară în comuna Malu și, nu în ultimul rând, un proiect probabil cel mai disputat, cel 

puțin după scorurile din comisii, aprobarea contractului de asociere între județul Giurgiu prin 

consiliu și Societatea Sun Garden Colibași, dar aceste proiecte le vom dezvolta evident când 

le vor veni rândul la discuții.Vă supun aprobării ordinea de zi cu această suplimentare pe care 

ați avut ocazia s-o parcurgeți și înainte de ședință.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc.Atunci să purcedem!Vă rog. 

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

- Dacă-mi permiteți, zece secunde.De la ultima noastră întâlnire, are legătură cu activitatea 

consilierilor județeni PSD. În spațiul public ați transmis de două ori ideea că noi, consilierii 

județeni, suntem lipsiți de inițiativă și aș vrea să vă reamintesc câteva aspecte. Dna secretar 

vă poate confirma, la începutul mandatului am venit cu un proiect de hotărâre, l-am 

înregistrat la secretariat, n-a ajuns în plen, în cele din urmă. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Am justificat. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
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- Din cauze tehnice. Pe parcursul mandatului un alt consilier județean a venit în cadrul unei 

ședințe cu o propunere de suplimentare. I s-a spus că la ședința următoare, nu s-a mai 

întâmplat. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- La cine vă referiți? 

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

- Cred că Mihăiță Grigore. A veni la un moment dat cu un proiect de hotărâre 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Detaliați ca să…. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Era un sprijin financiar venit în ziua ședinței și nu urmărise procedura legală de acordare a 

sprijinelor.  

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

- Totodată, cred că puteți fi de acord că am venit cu amendamente, unele chiar ni le-ați 

acceptat. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vi le-am acceptat chiar pe toate. 

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

- Adică nu puteți să spuneți că suntem lipsiți de inițiativă, pentru că nu este tocmai corect. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De la un tânăr coleg cu puțină experiență în administrație, vă urez cât mai multe, cel puțin ca 

simplu consilier dacă nu mai mult de atât, pot să accept și critici și nu mă deranjează sub 

nicio formă, eu sunt convins că puteți mult mai mult. 

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

- O să încercăm, ne vom strădui. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Luați-o ca pe o încurajare, nu ca pe un reproș. Eu nu stau pe acest scaun ca să dau note, 

nimănui. Afirmațiile mele au fost făcute în anumite contexte și nu am vrut sub nicio formă să 

aduc vreun prejudiciu de imagine dvs.sau colegilor, da?Bine.  

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

- Am și eu un punct de vedere și o solicitare. Am formulat această  solicitare  și răspunzându-

vă pe mail, aceea de a nu ne mai trimite materialele de astăzi pe mâine. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Scuze. 

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

- Am mai invocat acest lucru, dățile anterioare și văd că în ultima perioadă s- a reluat această 

procedură .Unele materiale sunt trimise la 7 seara, a doua zi trebuind să le votăm. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și le-ați votat, mulțumim. 

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

- Da, pentru că întâmplător în acea noaptea nu aveam de lucrat, dar nu este nici civilizat pentru 

noi, nici legal, știți lucrul acesta. Rugămintea mea e să nu se mai repete, mai ales că la una 

dintre comisii erau un material destul de stufos. Când sunt una, două, dar să votăm să citim 

regulamente, cred că totuși e prea mult.   

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ne cerem mii de scuze și pentru noi a fost greu să întocmim  

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

- Sunt convinsă. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Gândiți-vă că o suplimentare a ordinii de zi presupune un timp destul de comprimat, ca să 

redactăm și noi să venim în fața dvs. cu acele materiale. Mii de scuze! Nu e plăcut pentru 

nimeni. 
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Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- La ședinta de astăzi materiale pentru comisii, toate materialele au fost primite cu o zi înainte, 

când se suplimentează înțelegem urgența, dar. Mulțumesc. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Și noi vă mulțumim. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Închidem introducerea, intrăm pe fond. Așadar, primul proiect nr.153 privind aprobarea 

Strategiei de Dezvoltare a Județului Giurgiu. Este un proiect finanțat pe un program 

european. Un demers care a necesitat foarte multă implicare din partea colegilor mei. Am 

așteptat și am tot insistat pentru teme de proiect și de nivel județean, dar și de nivel local care 

să fie introduse. Ce e important de spus că acest document foarte important pentru perioada 

următoare de altfel, rămâne cumva într-o formă deschisă. Când vor apărea programe de 

finanțare știți că una dintre condiții pe marea majoritate a acestor programe de finanțare, este 

ca respectiva investiție să fie cuprinsă în Strategia de Dezvoltare. Eu îi asigur pe toți primarii 

din județul Giurgiu că, în situația în care întâmplător sau nu, sunt investiții vizate de dlor care 

nu sunt cuprinse în această formă, vom avea posibilitatea absolut legal să hotărâm în ședință 

de consiliu completarea strategiei cu orice proiect pe care îl dorim a fi implementat în județul 

Giurgiu. Dacă sunt în primul rând la comisii, vreți să le citesc eu sau vă dau cuvântul? Hai să 

ne auzim, totuși!  

- 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.: 

- Comisia pentru sănătate și protecție socială. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. Nu este dna Meclea. Aviz favorabil. 

Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Unanimitate văd eu la toate comisiile. Dacă sunt aici intervenții, observații de luat în 

considerare?Supun aprobării  proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.196 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3- proiect de hotărâre nr.159 privind aprobarea Planului Strategic Instituțional. Este 

cumva un derivat, sunt documente programatice care sunt necesare pentru parcursul următor. 

Acesta este unul cu un caracter mai degrabă teoretic, dar aprobarea lui este la fel de 

importantă pentru ce ne dorim să facem în perioada următoare.Comisia buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 
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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.: 

- Comisia pentru sănătate și protecție socială. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. Aviz favorabil. Comisia juridică, ordine 

publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Unanimitate la toate comisiile.Intervenții din partea dvs? Supun aprobării  proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.197 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În sfârșit din aceeași categorie Proiect de hotărâre nr.182 privind aprobarea Strategiei 

comune de securitate a traficului pentru regiunea CBC Ruse-Giurgiu. Aici aș menționa faptul 

că facem demersuri susținute, mai degrabă dl vicepreședinte Anculescu decât subsemnatul, 

convingem instituțiile de pe malul românesc să participe la elaborarea și îndeplinirea tuturor 

condițiiilor pentru deschiderea unui punct de trecere de tip feribot, în contextul în care colegii 

noștri bulgari au anunțat că, din rațiuni tehnice, imperative, podul va intra în perioada imediat 

următoare în reparații pe jumătatea aflată în administrarea părții bulgare, dar nu numai atât și 

faptul că a crescut extraordinar de mult traficul în punctul de frontieră Giurgiu-Ruse, ne 

obligă să facem aceste demersuri. Nu spun că avem vreo obstrucție din partea unei instituții, 

dar procedural trebuie să accept că lucrurile se derulează un pic mai greu decât am dori. Îl 

rog pe dl.vice în continuare să facă toate eforturile cu colegii implicați, să avem un succes 

scontat. 

- 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.: 

- Comisia pentru sănătate și protecție socială. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport.Aviz favorabil.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.: 

- Unanimitate la toate comisiile.Observații, intervenții, vă rog?Supun aprobării  proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.198 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.5-Proiect de hotărâre nr.186 privind aprobarea modificării statului de funcţii la 

Muzeului Judeţean „Teohari Antonescu”. Este o singură poziție, o modificare din restaurator 

în muzeograf. Este un demers solicitat de conducerea muzeului. Comisia pentru educație, 

cultură, tineret și sport. Aviz favorabil. 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, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.199 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mai departe punctul 6-Proiect de hotărâre nr.215 privind aprobarea modificării statului de 

funcţii al Direcției județene de transport, Administrarea drumurilor județene și Control Trafic 

Giurgiu.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.200 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 7-Proiect de hotărâre nr.208 privind aprobarea Acordului de cooperare între 

Județul Giurgiu din România și Raionul Anenii Noi din Republica Moldova.Este o cooperare 

care dăinuie din perioada anterioară.Nu știu exact când a fost primul. Am încurajat și noi, a 

venit dl președinte Vicol și nu știu ce președinte secretar, oameni admirabili cu foarte puține 

resurse, ne- au adresat o solicitare călduroasă să-i ajutăm cu o finanțare de la Compania 

Națională de Investiții. Recunosc nu am știut că există această posibilitate legală pentru o 

sală de sport cu specific box. Există probabil acolo foarte mulți doritori și persoane cu 

talent.O să insist la colegii noștri și o să încerc să conving și eu Compania Națională de 

Investiții să aloce o sumă, mai ales că finanțarea este la undeva 126 de mii de euro. O sumă 

care în județul Giurgiu, cel puțin, nu impresionează niciun primar, dar dacă există cineva care 

ne poate ajuta în acest demers cu mare plăcere, acceptăm orice sprijin.Comisia juridică, 

ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog, dacă aveți comentarii? Supun aprobării  proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.201 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.8- Proiect de hotărâre nr.217 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 

funcţionare a Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.O instituție foarte greu încercată în 

acestă toamnă.Comisia pentru sănătate și protecție socială. 

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.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.202 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 9-Proiect de hotărâre nr.219 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei 

lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumului judeţean DJ 504. Din păcate 

primim semnale din toate colțurile județului că arborii, plopii care au fost plantați cu foarte 

mulți ani în urmă de-a lungul drumurilor județene au depășit deja cu mult perioada de 

maturitate, crează probleme și în sezonul cald când sunt vânturi, dar îmi dau seama că 

riscurile cresc exponențial în sezonul rece. Am încercat cu ce resurse am avut și cu ce firme 

specializate am găsit, pentru că nu sunt permise tăierile decât în anumite condiții, să 

răspundem solicitărilor primarilor și locuitoruilor din județul Giurgiu care au cerut asemenea 

intervenții. Pregătim pentru anul viitor un program și mai articulat și cu mai multe resurse cu 

tot felul de societăți eventual care sunt autorizate și lucrează  în județul Giurgiu sau în zonele 

limitrofe pentru că aș vrea dacă nu este extrem de complicat să reușim să eliminăm toți 

arborii care repet, crează probleme deja de ani buni și eventual să începem și o campanie de 

plantare pentru că sunt încă suficienți iubitori de natură care consideră că această soluție 

reprezintă un element de binedispunere pentru drumurile județene. 

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 juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.203 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 10-Proiect de hotărâre nr.220 modificarea poziției nr.176 din Anexa nr.10 la 

Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr.105 din 25 mai 2021 privind aprobarea Statutului 

județului Giurgiu. 

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

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul . 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.204 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.11-Proiect de hotărâre nr.222 privind aprobarea dării în folosință gratuită  Școlii 

Gimnaziale Speciale nr.1, situată în municipiul Giurgiu strada 1 Decembrie 1918, nr.83, a 

unor  tablete de uz școlar achiziționate de către Consiliul Județean Giurgiu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru sănătate și protecție socială. 

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.: 

- Aici trebuie să recunosc, să nu înregistreze presa, că deja am transferat tabletele, birocrația a 

rămas în urma educației pentru că începea școala și nu puteam să nu oferim respectivele 

tablete, culmea că am ratat și poza cu care mă tot laud, de câte ori am ocazia.Mi-ar fi stat 

bine cu 30 și ceva de copii cu tablete, dacă mai dau vreun rând mandatul acesta, vă chem pe 

toți ca să oferim 

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

- Fiecare să aibă câte o tabletă în brațe.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așa trebuia. Am ratat, recunoaștem. Data viitoare. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.205 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.12- Proiect de hotărâre nr.232 privind rectificarea bugetului propriu de venituri și 

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

nerambursabile 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.: 

- E complicată situația economică a consiliului județean. Nu am ascuns că bugetul consiliului 

județean alocat la începutul anului nu putea fi suficient pentru toate cele 12 luni. Fondul de 

salarii cred că la consiliul județean și instituțiile din subordine, exceptând DGASPC, mai are 

bani cel mult pentru o lună. La DGASPC pentru partea de funcționare deja facem eforturi și 

avem și aici o rectificare să alocăm niște bani pentru că s-au epuizat tot ceea ce au prevăzut 

dlor de la începutul anului. Am informații că sunt disponibile sume din fondul de rezervă 

bugetară în perioada următoare, dar nu am niciun fel de dată de referință. Ar fi foarte bine 

dacă am primi ajutor pentru că altfel lucrurile vor fi foarte, foarte complicate spre final de an 

și sigur nu ne dorim nici noi, nici cei care sunt dependenți logic de salarizarea pe care o oferă 

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

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- La acest proiect rectificat există un amandament. A fost la mapă… 

După art.4 se introduce art.41  cu următorul cuprins: 

”Art.41 Se aprobă modificarea Fișelor obiectivelor de investiții aferente anexelor nr.5.2.16, 

nr.5.2.22, nr.5.2.24 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.89 din 20 aprilie 2021 privind 

aprobarea bugetului propriu de venituri și cheltuieli al județului Giurgiu, a bugetului de 

venituri și cheltuieli al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și 

subvenții și a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 și estimări pe anii 

2022-2024, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr.5, nr.6 și nr.7 care 

fac parte integrantă din hotărâre”. 

Motivație: 

Pentru implementarea proiectului  „Modernizare drumul județean DJ 503A, Halta CFR 

Oncești - Radu Vodă – Izvoarele – Chiriacu –  Răsuceni – Limită județ Teleorman.”, a fost 

încheiat cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Dezvoltării 

Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene un contract pentru finantare prin 

Programul național de dezvoltare locală. 

În vederea realizării obiectivului mentionat a fost încheiat contractul de proiectare și 

execuție lucrări nr. 189/02.10.2018 cu asocierea S.C. EN Electric Proiect Office S.R.L. și T.R. 

Construzioni S.R.L. – Sarpi Montella Francesco S.I, lider de asociere S.C. En Electric Proiect 

Office S.R.L., documentația tehnico-economică la faza Proiect tehnic și Detalii de execuție fiind 

aprobată prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 4 din 23 ianuarie 2019, indicatorii fiind 

actualizați și aprobați ulterior, ca urmare a actualizării Devizului general în baza prevederilor 

OUG 114/2018, prin Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu nr. 73 din 28 iunie 2019. 

Pe parcursul implementarii contractului de lucrări a apărut necesitatea suplimentării 

numărului de accese în proprietăți față de numărul inițial prevăzut în proiect, lucrări necesare 

asigurării scurgerii apelor pluviale prin șanțurile executate în cadrul contractului. Modificarea 

necesară se încadrează în prevederile art.221 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 98/2016, cu 

modificările și completările ulterioare. 

Drept urmare, în vederea finalizării lucrărilor aferente obiectivului de investiție, este 

necesar a se actualiza Fișa obiectivului de investitii DJ 503A cu valoarea aferentă modificărilor 

mai sus menționate. 

Referitor la obiectivele de investiție „Reabilitare DJ401 A Palanca – Stoenești, km 

50+000 – 55+050, 5,050 km” și „Modernizare DJ 601D Letca Veche  - limită județ Teleorman, 

km 7+127 - 9+187, 2,060 km”, menționăm că și acestea se finanțează prin Programul Național 

de Dezvoltare Locală aprobat prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 28/2013 pentru 

aprobarea Programului Național de Dezvoltare Locală, cu modificările și completările ulterioare, 

în baza contractelor de finanțare încheiate de Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu și 

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Ministerul Dezvoltării Regionale, 

Administrației Publice și Fondurilor Europene (actualmente Ministerul Lucrărilor Publice, 

Dezvoltării și Administrației). 

În vederea realizării obiectivelor de investiție mai sus amintite, a fost atribuit un contract 

de lucrări, care, ulterior a fost reziliat întrucat contractantul lucrărilor nu și-a îndeplinit obligațiile 

contractuale. 

Pentru finalizarea lucrărilor aferente investiţiilor mai sus menţionate a fost necesară 

actualizarea și revizuirea documentațiilor tehnico-economice la faza D.A.L.I. elaborate în anul 

2011, în baza expertizelor tehnice din anul 2020, fiind încheiate contracte de servicii în acest 
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sens.Totodata,având în vedere evoluția prețurilor la materiale de la data întocmirii documentației 

și pană în prezent a fost necesară actualizarea devizelor generale aferente.  

Drept urmare, în vederea finalizării lucrarilor este necesar a se relua procedurile de 

achiziție și implicit, actualizarea fișelor obiectivelor de investitii DJ401A si DJ 601D cu valoarea 

aferentă modificărilor mai sus mentionate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunt voturi în unanimitate.Bănuiesc că nu e un amendament complicat, dar îl supunem. Mai 

sunt proiecte care au amendamente decât cel cu Sun Garden?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Două sunt.Cu cel de astrăzi trei, da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Până se întoarce colega, vă rog să apreciați cadourile oferite de echipa de implementare a 

proiectului privind stategia de dezvoltare. Sunt bunuri achiziționate prin proiect care 

promovează componenta eco a fiecăruia dintre noi,  ca atare sunt materiale care ar trebui să 

funcționeze conform așteptărilor și sunt convins că sunt de calitate, dar care ar trebui să vă 

ajute pe dvs.în activitatea de zi cu zi. Inconvenientul este că o colegă care trebuia să prezinte 

amendamentele are o problemă de sănătate și lipsește.Amendamentul l-ați avut dvs. eu 

recunosc că nu l-am citit în totalitate, este legat de niște artificii și niște modificări care nu 

sunt de esență și care se referă la partea aceasta de buget propriu și la lista de investiții. Dna 

Pană cum spuneam e vinovată că s-a îmbolnăvit azi noapte și ne-a încurcat câteva minute. 

Dacă sunt comentarii pe marginea amedamentului? Ne-a încurcat faptul că au apărut 3 acte 

normative foarte importante, unul 93 care permite actualizarea contractelor, după aceea 

Ordonanța 15 care permite actualizarea prețurilor și ca să nu fie totul suficient, a mai apărut 

și o altă Ordonanță 95 care promovează Anghel Salini, Programul Național de Investiții și cu 

norme și cu factori de evaluare și ca atare am avut o săptămână plină și de aici toate 

modificările cu care încercăm să actualizăm proiectele de investiții ale consiliului județean. 

Conform procedurii, supun aprobării întâi amendamentul. Supun aprobării amendamentul, vă 

rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. (dl.Corozel nu votează ). 

- Și acum proiectul de hotărâre în integralitate, 232. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. (dl.Corozel nu votează la 

acest punct menționând că, față de subiectele dezbătute, are un interes patrimonial). 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, ( 29 voturi ”pentru”), devenind hotărârea 

nr.206 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 13- Proiect de hotărâre nr.233 acordarea unor sprijine financiare.Rămâne deschisă 

promisiunea de a trata cât se poate de obiectiv și fără nici un fel de partizanat toate solicitările. 

Mai avem încă din păcate solicitări care nu au putut fi onorate, dar vă asigur că doar rațiuni 

legate de prioritizarea lor și de existența fondurilor.În acest moment, dacă am reținut bine de 

la colegii mei, inclusiv la acest capitol bugetar, fondurile pentru sprijine financiare au fost 

epuizate, așteptăm rectificarea. 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 și protecție socială. 

Radu-Silviu- Deliu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.207 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 14- Proiect de hotărâre nr.224 privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la 

bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 412A.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.: 

- E o procedură, una dintre cele pe care o invocam anterior. Sunt proiecte la care apar 

complicații, aici nu e vorba de unele foarte delicate, dar sunt necesare aceste cheltuieli care 

cred de cele mai multe ori din rațiuni obiective.Intervenții, din partea dvs.? Supun aprobării 

proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.208 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 15- Proiect de hotărâre nr.225 privind aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la 

bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DC 121. E unul dintre proiectele 

pe care l-am lăsat cu finanțare și l-am găsit tot cu finanțare. Este realizat în proporție de 70%, 

cred.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.: 

- Intervenții ? Supun aprobării. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.209 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 16- o să tot avem proiecte pe o asemenea structură pentru că, repet, toate aceste 

prevederi legale recente, încercăm să le aplicăm la proiectele noastre pentru a putea să 

recuperăm sume de bani sau să obținem suplimentar, calitatea realizării investiției fiind 

elementul prioritar. Aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru un drum 

județean DJ 611.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.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.210 

 

 



20 

  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mai departe, punctul 17-aprobarea cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, pentru  

obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D, din același pachet vechi și nefinalizat.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.: 

- Intervenții, vă rog ? Supun aprobării. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.211 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect nr.228 - modificarea Hotărârii Consiliului Județean 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. Este un proiect pe care l-am transferat deja pentru finanțare pe Compania 

Națională de Investiții și această actualizare este necesară înainte de a parcurge procedura de 

achiziție. 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.: 

- Dacă sunt comentarii sau intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.212 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiectul de hotărâre nr.19, 231 nr. de înregistrare privind aprobarea actualizarii Devizului 

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

de la bugetul local, pentru obiectivul de investiţii „Modernizare drumul județean DJ 503A. 

Tot un proiect din mandatul anterior care nu a fost finalizat și pentru care facem eforturi și  

noi și constructorul să-l închidem înainte să crească în continuare prețurile.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.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.213 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 20- Proiect de hotărâre nr.229 privind aprobarea contractării unui împrumut din 

Trezoreria Statului. Avem un proiect pe foduri europene foarte important, așteptat de la 

revoluție cel puțin, pentru DJ 503 Giurgiu-Toporu.  Acestea după ultimele calcule sunt rotund 

însumate, reprezintă însumate toate cheltuielile neeligibile pe care trebuie să le suportăm. Este 

un proiect finanțat prin Programul Operațional Regional, dar acestă sumă suplimentară este 

nevoie dincolo de aprobarea comunitară și pentru a duce la bun sfârșit o investiție care mi-aș 

dori să înceapă în acest an. Face eforturi proiectantul pentru închiderea documentației tehnice 

necesare, noi în paralel pentru obținerea avizelor și eliberarea autorizației de construire, 

dl.arhitect șef o să aveți ocazia să demonstrați eficiența.Comisia buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt comentarii? Supun aprobării, proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.214 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 21-Proiect de hotărâre nr.230 privind aprobarea modificării cuantumului cotizației 

anuale pentru Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Management Eficient pentru un Județ 

Curat”, asociația care se ocupă de problemele legate de deșeuri, colectarea și depozitarea lor 

la Centrul pentru Management Integrat al Deșeurilor.Comisia buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- M-a convins dl.administrator public că lucrurile pot merge mai bine decât merg în prezent 

inclusiv cu o cotizație a consiliului județean care să acopere cheltuieli absolut obiective. 

- Intervenții din partea dvs.,vă rog ? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Numai puțin. 5 voturi ”împotrivă” și restul online. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate( 19 voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotrivă”), 

devenind hotărârea nr.215 

 

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

- O să ajungem de fiecare dată ca noi, ca și consiliu județean, să mărim cuantumul cotizației 

pentru că ceilalți membrii poate nu-și plătesc cotizația la timp, poate nu și-o plătesc deloc. Eu 

știu că atunci când ești într-o asociație vii benevol, nu obligat, o dovadă că-ți dorești să fii 

acolo minimă, este plata cotizației. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Evident ce spuneți, dar din alt domeniu.Aici vorbim de o asociație din care fac parte pe lângă 

consiliul județean, cred că 51 de unități administrativ teritoriale, orașe și comune. Faptul că ei 

nu-și plătesc cotizația este legat în mod direct de valoarea foarte mare a serviciilor de 

colectare pe care trebuie să le suporte comuna respectivă și nu încerc neapărat să le iau 

apărarea, spun că principial aveți dreptate, doar că situația din Giurgiu, în privința gestionării 

deșeurilor este una complicată, atât de sistemul în sine și de faptul că vom începe în ianuarie 

o campanie masivă, sper să ne ajutați privind informarea cetățenilor legat de avantajele 

colectării selective, lucru care iarăși lasă de dorit, dar lasă de dorit și relația noastră cu 

Centrul de Management Integrat al Deșeurilor,unde lucrurile nu sunt la înalțimea așteptărilor, 
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cel puțin din această perspectivă a costurilor pe care trebuie să le suporte UAT-rile din 

județul Giurgiu. Acesta este motivul pentru care nu le solicit lor să-și mărească o cotizație pe 

care oricum o suportă greu, preferăm să plătim noi, inițiatorii acestui proiect, dar suntem și 

cei care ne-am străduit de fiecare dată să găsim soluții ca lucrurile să meargă spre mai bine. 

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

- Cine este pentru? L-am votat. Mă scuzați. Nu vă răzgândiți. Rămâne tot cum am stabilit. 

Aveam un gând. Eu sunt convins că v-ați gândit la o abordare favorabilă și noi ne-am gândit 

la toți primarii din județ și de la PNL și de la celelalte partide când am votat…Se vor rezolva 

o parte dintre probleme, cele legate de funcționarea asociației, fără de care lucrurile ar sta 

mult mai rău decât stau în prezent.Uite poate am ocazia să vă mai povestesc din istoria 

acestui proiect care începe undeva în 2005-2006. 

Proiect de hotărâre nr.209, punctul 22 trecerea din domeniul privat în domeniul public al 

judeţului Giurgiu a clădirii C1. Este unul dintre proiectele de hotărâre care vizează transferul 

către orașul Bolintin Vale a unui teren pe care să construiască dlor, o creșă prin Compania 

Națională de Investiții. 

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 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, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.216 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Data trecută la varianta online nu am avut succes acum, chiar mă bucur că contribuim la o 

asemenea investiție. Punctul 23-Proiect de hotărâre nr.210 legat de celălalt privind 

aprobarea dezmembrării. Noi avem acolo un centru aparținând DGASPC, fost centru care are 

aproximativ 2,5 ha. Intenționăm să dezvoltăm, tot cu primăria Bolintin Vale un proiect, dlor 

acum neavând altă locație, ne-au cerut undeva în jur de 4000 de mp pentru creșa respectivă. 

Așa că e nevoie și de o dezmembrare. 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.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.217 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.218 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Deja începem pe vot secret. Dacă-mi permiteți, aș avea o propunere.Urmează un set de 8 

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

- Conform regulamentului. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Urmează un set de 8, vreți să propuneți altceva? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu.Vă rog, expuneți! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Văd că deja au votat secret colegii din online, propun ca intrând în cabină să votați la toate 

cele 8 proiecte, urmând ca, colegele mele, luăm o pauză, colegele mele le separă pe fiecare 

proiect și vă prezentăm… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar le parcurgem înainte sau cum? 

 Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu. Le parcurgem după vot, dacă sunteți de acord pentru o mai multă operativitate?Votați și 

pe urmă..ziceți! 

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

- Putem să le votăm și la vedere. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Deci cum propuneți, până la urmă…. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și eu mă gândeam la varianta asta pentru că  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Clar, e mai rapidă.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Înțeleg că în toate comisiile a fost vot în unanimitate. A mai discutat pe marginea lor, pentru 

completarea informațiilor necesare, o să-l rog pe colegul meu, două minute, dl. arhitect șef-

Yahia Dardari, să ne facă scurte prezentări la două dintre proiectele foarte necesare cu care o 

să ne lăudăm împreună dacă reușim să le implementăm. Până atunci vă rog să organizați 

procedura... 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Votăm la vedere, așa s-a propus și toată lumea este de acord,da? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Votăm la vedere, da? Bine. 

Yahia Dardari –arhitect șef C.J.G.: 

- Bună ziua.Aș vrea să vă prezint câteva aspecte despre proiectele pe care le expunem. 

Proiectele pe care o să le prezint sunt la nivel de concept. Rolul acestui concept este să 

reușim să dimensionăm pe cât posibil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Stați jos! 

Yahia Dardari –arhitect șef C.J.G.: 

- Nu, nu, nu.E mai bine. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E cadru didactic e obișnuit să predea de sus. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu vă auzim bine, dle arhitect.Dați-i un microfon, dlui arhitect! 

Yahia Dardari –arhitect șef C.J.G.: 

- Nu, nu. O să vorbesc un pic mai tare. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ia microfonul!Trebuie să știm când înregistrăm, când scriem procesul verbal nu ne ajută, 

dacă nu avem microfon.  

Yahia Dardari –arhitect șef C.J.G.: 

- O secundă că o să vedeți câteva imagini pe proiector și aș fi vrut să pornească și proiectorul. 

Aceste propuneri au un rol de a ne arăta sau a dimensiona următoarele proiecte pe care 
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urmează să le avem în cadrul consiliului județean. Este vorba de un teren de aproximativ 

8500 de mp în Frătești, Cetatea. Este un teren de sport multifuncțional, este de fapt un 

ansamblu sportiv, un centru sportiv care conține un teren multifuncțional, terenuri de tenis și 

spații de alimentație publică. Bineînțeles, urmează să vedem pe ce fonduri putem să aplicăm 

și ce sursă de finanțare vom avea.Terenul de sport este un proiect tip, ne-am inspirat din 

proiectele CNI-ului pentru că ei deja au genul ăsta de proiecte care este în curs de 

implementare în mai multe localități din cadrul județului. Terenurile de tenis sunt separate de 

o zonă de vestiare. Am încercat pe cât posibil să creăm module, din containere sau altele, fie 

cu rol auxiliar sau cu rol de alimentație publică. Este cu acces direct pe strada Gării, este 

strada respectivă, considerăm că ar fi oportun pentru comunitatea județului să aibă un 

asemenea ansamblu sportiv.Cam atât despre acest proiect și vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Prezentați-l și pe celălalt. 

Yahia Dardari –arhitect șef C.J.G.: 

- Din punct de vedere tehnic costurile aferente unui bazin de înot sunt foarte mari. Deocamdată 

nu cunoaștem sursa de finanțare vom vedea ce oportunități vor fi pe viitor. Celălalt proiect 

este chiar în municipiu este vorba de un centru pentru copiii cu dizabilitați. Încercăm să 

obținem un teren de la municipiu cu o suprafață aproximativă de 4000 mp la care se adaugă o 

suprafață de luciu de apă cu acces direct din strada Gloriei. Acest centru am încercat să 

propunem câteva module din containere ce vor avea rol fie de cazare, fie de funcționare 

auxiliară precum băi sau spații, vestiare și așa mai departe. După cum vedeți propunerea 

vizează o amplasare pe verticală tocmai ca să nu ocupăm suprafață la nivelul solului suficient 

de mare astfel încât să avem o suprafață de spațiu verde de care să beneficieze copii pentru 

activității. De asemenea, în cadrul ansamblului respectiv propunem și un spațiu de 

evenimente pentru copii, unde se pot aduna. Acesta are o formă de tip cvartal, cu o curte 

interioară care poate fi acoperită în perioada iernii, dar toate aceste module pe care le vedeți 

sunt gândite astfel încât să funționeze integral sau separat, în funcție de necesitate și în 

funcție de ce vom analiza la momentul studiilor pe care o să le elaborăm. Sunt câteva 

imagini, încercăm să gândim o formă mai dinamică pentru că este pentru copii și să fie și 

plăcut la nivelul orașului, municipiului.Vă mulțumesc.Dacă aveți întrebări? 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim. 

-  

- În copilărie chiar am locuit în zonă și știu că acel lac este format din scurgerile de la blocurile 

adiacente.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Probabil s-au mai schimbat lucrurile de când ați încheiat copilăria. Am fost și am vizitat 

amplasamentul chiar în mijlocul verii, nu erau nici un fel de mirosuri sau corpuri care să 

stârnească îngrijorare în proximitate, dar mai mult decât cert este că toată zona va trebui 

reamenajată, nu merge să folosim spațiul ăla decât ca și suprafață.Va trebui regândit, reținem 

îngrijorarea și vom cere și niște analize privind calitatea apei, foarte laborioase  astfel încât să 

evităm orice riscuri, dar perspectiva unei zone, a mai spus și la o ședință anterioară cu un 

asemenea spațiu acvatic, pentru copii din Direcția pentru Asistență Socială ar fi o realizare pe 

măsura așteptărilor noastre pentru că sunt destui de mulți dintre ei care nu au văzut marea 

niciodată, dar mai mult decât atât nu au avut posibilitatea să meargă într-o zonă care să aibă o 

arhitectură măcar apropiată de a unuia estival. 

-  

- Este un lucru foarte bun pentru copii atâta că eu, din câte cunosc, nu există izvor acolo la.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sincer, nu știu detalii, dar am reținut îngrijorarea dvs. și o să facem verificările de rigoare. 

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

- Vor exista și copii cu afecțiuni locomotorii. Această dispunere pe verticală n-ar putea 

constitui un impediment? 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E gândită o soluție cumva integrată pentru mai multe categorii de persoane. Noi în ansamblu 

în cadrul Direcției generale avem un număr de aproximativ 200 de copii. Cei mai mulți dintre 

ei nu au nici un fel de probleme de sănătate, dar sunt și cu probleme ușoare și cu probleme 

mai grave. Sigur că personalul care se va îngriji și nu în ultimul rând conducerea, vor stabili 

ce măsură și cât de mare să fie afluxul, astfel încât să nu apară niciun fel de probleme. A mai 

spus, au fost cumpărate un număr de 15 locuințe înainte de 2004 care la momentul respectiv 

au fost bune,  pe un proiect pe Banca Mondială. Sigur că s-a schimbat și rigorile și pretențiile 

noastre și acum încercăm să găsim alte spații. E o recomandare foarte pertinentă sunt convins 

că conducerea DGASPC și mai ales persoanele care au în îngrijire copii, vor stabili un 

program și o modalitate de utilizare astfel încât să nu apară nici un fel de accidente, nici 

măcar incidente. Dacă sunt alte intervenții, vă rog? Bine, atunci reluăm în ordinea pe care o 

avem începem cu 24, da?Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al 

Județului Giurgiu a acestui teren pentru sport. Am și vorbit cu dl.Lazăr, jumătate în glumă, 

jumătate în serios, sperăm să identificăm împreună la primarii interesați, cât mai multe 

terenuri pentru că este o nevoie acută de infrastructură de sport cam în toate domeniile. Dacă 

vom considera să integrăm pe o suprafață mai generoasă terenuri pentru mai multe categorii 

de activități sportive, hotărâm împreună, dacă vom gândi să le specializăm cumva, iarăși este 

o abordare de luat în considerare, dar rămâne o invitație deschisă. Orice teren care credeți că 

poate fi transformat prin Compania Națională de Investiții sau pe fonduri europene într-o 

bază sportivă, eu cred că va reprezenta un proiect care merită și măcar buna colaborare pe 

acest domeniu. 

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

- De -acum înainte să luați în calcul și acele bazine de înot sau alte sporturi decât fotbalul. Într-

adevăr, fotbalul este mai renumit, mai atrăgător, dar majoritatea comunelor și Giurgiu au 

terenuri de fotbal, să acoperim și cealaltă paletă care e mai puțin  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am reținut. La handbal, baschet stăm foarte rău, la tenis există o creștere exponențială a 

copiilor, dar într-adevăr și pentru sporturi nautice am putea face mai mult. 

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

- Îmi cer scuze.Aș vrea ca dl arhitect să ne pună și nouă la dispoziție acest concept ca să putem 

să avem o idee de suprafețe, de cum ar trebui să fie terenurile 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sigur, contracost. Am glumit, dl arhitect șef este foarte generos.Nu avem încă un contract cu 

o firmă, căutăm soluții și arhitecturale. Dacă tot avem acum arhitect șef, i-am dat de lucru 

suplimentar. Am glumit. Evident că le punem la dispoziție tuturor și nu are cum să vă refuze 

că astăzi este ziua lui de naștere, astăzi o sărbătoriți. 

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

- Este ziua colegei noastre, Diana Ionescu. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- La mulți ani, sănătate multă! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Haideți să terminăm atunci! Acest punct 24 trecerea în domeniul public al Județului 

Giurgiu și în administrarea Consiliului Județean Giurgiu a  imobilului situat în sat Cetatea, 

str.Gării, nr.90, comuna Frătești. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.218 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.223 privind trecerea din domeniul public al Județului Giurgiu în 

domeniul public al orașului Bolintin Vale a imobilului despre care vorbeam. Nu mai citesc și 

comisiile.La toate a fost vot în unanimitate. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.219 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 26 -Proiect de hotărâre nr.211 privind trecerea din domeniul public al Judeţului 

Giurgiu și administrarea Consiliului județean Giurgiu în domeniul public al Municipiului 

Giurgiu, a imobilului în suprafață de 7.500,00 mp situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua 

Sloboziei. Am spus este terenul acela pentru care noi nu îl avem în funcțiune, dar primăria 

are acolo câteva hectare bune și nevoile pentru investiții sunt cumva mai presante la colegii 

din municipiu, ne-au dat cele 9 ha pentru spital, acest teren pentru baza pentru copii și 

considerăm că merită cumva să întoarcem bunăvoința lor, mai ales că și acolo s-a votat în 

unanimitate fiecare demers, în favoarea noastră.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.220  

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În sfârșit 27 trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu a unor bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului, acest teren 

pentru baza de copii. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.221 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 28 -trecerea în domeniul public al Județului Giurgiu și în administrarea Consiliului 

Județean Giurgiu a unui sector din DJ 412.Completăm un tronson de drum care este deja în 

domeniul public al județului pentru a depune un singur proiect, probabil pe acest Program 

Național de Investiții. Colegii de la CJ Călărași au aprobat, cu ajutorul dvs. o să întregim, să 

spunem așa, DJ 412 în vedere obținerii unei teme de proiectare interesantă. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.222 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În sfârșit punctul nr.29 din acest calup, darea în administrare către Instituția Prefectului - a 

unor spații în suprafață totală de 1214,38 mp, însemnând etajul I al acestei clădiri din 

domeniul public al județului Giurgiu. Mi-aș dori foarte mult să colaborăm pentru că deja sunt 

îngrijorat de reluarea demersului pentru a ceda acest etaj I, acest spațiu, Instituției Prefectului 

în administrare, aceasta fiind condiția necesară ca să primim în proprietate fosta prefectură 

din proximitatea Parcului Alei unde, dacă vom colabora la fel de bine și vom avea și timpul 

necesar, vom putea să completăm proiect existent, să-l actualizăm și să reușim să-l depunem 

pe finanțare pe PNNR sau pe programe operaționale, ar fi mai mult decât necesar pentru a 

schimba impresia călătorului despre aceea zonă și acea clădire altfel de patrimoniu foarte 

valoroasă.  

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.223  

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Doamne ajută! Punctul 30 este legat tot de acest transfer. La momentul inițial îmi aduc 

aminte era dl.Boiangiu președinte și dl.Isărescu foarte pretențios ca director de bancă 

națională  a condiționat cedarea acestei clădiri de existența unui muzeu și,  ca atare, în muzeu 

apare și proprietar Teohari Antonescu, este vorba de o actualizare a acelui protocol vechi 

astfel încât și în privința lor și în privința la următorul proiect  al Administrației Naționale a 

Rezervelor de Stat, să avem forme actualizate ale acestor colaborări , altfel ireproșabile. Deci 

pentru transferul către muzeul județean, vă rog. 

-  Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.224 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și punctul 31- Proiectul de hotărâre nr. 214 similar pentru spațiu de 39,06 mp ocupat de 

Administrația Naționale a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale pentru Structura 

Teritorială pentru Probleme Speciale Giurgiu 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.225 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ținând cont de faptul că la aceste 8 proiecte, conform legii am avut nevoie de 2/3 din votul 

dvs., vreau să se consemneze faptul că și colegii din online au votat favorabil deci toate au 

trecut cu 30 de voturi.Toți cei prezenți au votat ”pentru”.Vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim și noi.Mai avem de parcurs punctele de pe ordinea de zi suplimentară. Începem cu 

Avem un amendament?Vă rog, citiți-l! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, amendamentul a fost la comisie, a fost votat în comisie este vorba de introducerea unei 

noi comune pentru care am primit mai târziu solicitarea, am diminuat suma cu 100 de mii 

suma de la consiliul județean și am introdus această comună, acesta este amendamentul pe 

care îl supuneți la vot.  

Anexa la proiectul de hotărâre se modifică și se completează astfel: 

„1. La pct.1 suma alocată Consiliului Județean Giurgiu se diminuează cu 100,00 mii lei 

devenind 741,00 mii lei. 

2. Lista se completează prin introducerea unui nou punct, 28 la care se va înscrie comuna 

Gostinari cu suma de 100,00 mii lei”. 

Motivație: 

Înregistrarea la Consiliul Județean Giurgiu, cu nr.16155/23.09.2021, a adresei Primăriei 

Comunei Gostinari nr.4243/20.09.2021. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da.Supun la vot amendamentul, vă rog.      

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? (dl.Corozel nu votează ). 

- Și supun la vot atunci proiectul în integralitate.(dl.Corozel nu votează la acest punct 

menționând că, față de subiectele dezbătute, are un interes patrimonial). 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, ( 29 voturi ”pentru”), devenind hotărârea 

nr.226 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul următor este legat tot de actualizările cu care ne-am confruntat în ultima perioadă 

235 proiect de hotărâre aprobarea documentaţiei tehnico–economice actualizată și revizuită 

pentru  DJ601D, un drum din pachetul acela antic și de demult.  

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

- Să fie într-un ceas bun.Intervenții? 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.227 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Similar pentru actualizare indicatori și cheltuieli de cofinanțare pentru DJ401 A Palanca  

Stoenești. 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.: 

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

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.228 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 35 modificarea articolului 3 din Hotărârea Consiliului Județean Giurgiu privind 

constituirea Comisiei speciale de analiză şi verificare a activității desfășurate  la Direcția 

Generală de Asistență Socială şi Protecția Copilului Giurgiu. Comisia juridică, ordine 

publică și situații de urgență.Unanimitate.Vă rog, dle președinte să prezentați propunerea 

care face obiectul acestui proiect de hotărâre. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Volum mare de muncă și neavând  timpul necesar  

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

- Dle președinte, este evident că vor fi necesare nu numai deplasări la căsuțele de copii pentru 

a verifica dacă au fost îndeplinite, vor fi necesare din punctul nostru de vedere verificarea 

actelor, declarații sau audieri, cum vreți să le numiți cu personalul angajat ca să verificăm 

toate acele aspecte, este o perioadă mare de timp ce trebuie verificată, în nici un caz în cele  

două luni care au coincis și cu perioada de concedii .. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc.Alte intervenții.Supun aprobării proiectul. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.229 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 36 aprobarea solicitării Consiliului Județean Giurgiu către Consiliul Local al 

Comunei Malu, județul Giurgiu, de trecere din domeniul public al comunei în domeniul 

public al judeţului, a unor imobile situate în extravilanul comunei Malu. Aici este aceeași 

procedură . 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.: 

- Este o procedură simplificată. Avem doar solicitarea  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu ne trebuie 2/3, aici. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- M-aș bucura foarte mult dacă am beneficia de concursul dvs. pentru o tabără de vacanță în 

proximitatea Dunării. Am primit de la cumuna Malu un teren foarte generos și un luciu de 

apă, cred că sunt 30 de ha. Ca atare, nu văd niciu motiv pentru care să nu parcurgem această  

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

- Ați făcut solicitări și către ale comune, că văd că toate se canalizează pe comuna Malu? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Acolo au mai mult teren disponibil, cu ei încheiasem un contract de asociere. Dacă vă 

amintiți, ei nu dispun de fondurile necesare și pentru a câștiga proiectele 

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

- De ce nu putem și la Slobozia.. ? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu. S-a ocupat de acest proiect fostul primar al comunei Malu și probabil a contat, ca 

bun cunoscător al zonei..Inițial dl.Șoavă a propus să acoperim o zonă cumva inundabilă și să 

realizăm acolo o suprastructură de pământ pe care să facem construcțiile, ulterior mi-am dat 

seama că e foarte scump și destul de laborios și ne-au mai dat încă două terenuri, dar tot 

lângă luciul de apă, pe care ni l-au dat prima dată. 

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

- …să vă gândiți la asemenea proiecte și la celelalte comune. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ne gândim. Dacă ați zis de Slobozia, avem în lucru un proiect care presupune o rețea de piste 

pentru biciclete, zonele cele mai vizate sunt Comana, Gostinu, Oinacu, Slobozia, Malu și 

Vedea și i-am rugat pe colegii mei să vorbească cu primarii, să identificăm pe parcursul 

acestor piste pe care încercăm să le amenajăm pe digul de apărare .. avem deja o discuție și 

vom semna un protocol în acest sens cu Apele Române pentru că ne dau voie să folosim 

digul de apărare al Dunării pentru acest gen de investiții ușoare, dar i-am rugat să vorbească 

cu primarii să găsim măcar câte o locație în fiecare comună care să reprezinte un spațiu de 

relaxare și cu o stație de încărcare, dacă ne va permite proiectul pentru bicicletele electrice și 

o mică piațetă unde, dacă se va împământeni, să spun așa în trafic, măcar în perioadele de 

wekeend, să poată apărea și localnici care să vină să vândă produse agricole sau orice se 

caută. Încercăm să dezvoltăm acest turism din zona Dunării și contăm, fără nicio restricție, vă 

rog să mă credeți pe toți primarii care sunt dispuși să se implice. Am votat proiectul? Supun 

aprobării proiectul, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.230 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și ajungem la punctul 37 unde rupem rutina de care vorbeam că a devenit cumva plictisitoare. 

Proiect de hotărâre nr.239 privind aprobarea contractului de asociere în participație încheiat 

între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și S.C. Sun Garden Colibaşi S.R.L.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” 2 ”împotrivă”. Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aceeași proporție. Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Dna secretar, avem un amendament. 
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Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

-  Avem un amendament al dlui.Corbea. Amendamentul l-ați văzut, îl aveți pe mail. 

- Amendament:”Solicitare abrogare proiect de hotărâre”. Motivație: 

1. Contractul de asociere se face ilegal între o societate care este în insolvență din cauza 

datoriilor către Consiliul Județean Giurgiu și Consiliul Județeabn Giurgiu. 

2. Concesionarea unui teren al statului trebuie făcută prin procedura de licitație, nu prin 

încheierea directă a unui contract de asociere care reprezintă o concesiune mascată. 

3. Prin acest proiect de hotărâre se dorește eludarea procedurilor legale de atribuire  fie ea și 

de asociere în participațiune. Printr-o hotărâre de consiliu nu se aprobă încheieirea unui 

contract cu o companie anume ci se poate aproba o procedură și o oportunitate.Atributul 

de încheiere a unui contract revine președintelui Consiliului Județean și prin această 

hotărâre se mută responsabilitatea și răspunderea legală către consilieri. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dacă dl. Corbea dorește să și-l susțină. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți, aș dori să mai adaug câteva lucruri și să le discutăm. Din câte am înțeles 

această companie a mai avut un astfel de contract și din ce am văzut eu acolo și din câte știu 

nu și-a respectat acest contract. Din câte știu cea mai mare parte a terenului îl cultivă, îl 

folosesc în scop agricol și nu am văzut acolo decât 4 sau 5 panouri fotovoltaice care nu știu 

dacă funcționează. Nu am văzut o rețea de stâlpi sau ceva de genul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am văzut și eu că a apărut acum în timpul ședinței un articol care probabil va inspirat, are 

prea puțină legătură cu realitatea, dar aș considera pentru un parcurs totuși logic să dăm 

cuvântul întâi dlui Rocky Vișan, să prezinte istoricul și propunerea de colaborare. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Bună ziua! Reprezint firma Sun Garden Colibași, sunt administrator împreună cu mine avem 

asociatul meu George Apostol și dna administrator judiciar, Rodica Agatie. În legătura cu 

mențiunea dlui Corbea, ce pot să spun, da. Sun Garden a avut un contract asemănător și acest 

proiect urma să facă și pe zona Prundu-ului, zona administrată de Prundu, iar prin greutățile  

care le-am întâmpinat a durat doi ani și jumătate să obțin autorizația de construcție de la 

primăria Prundu și la ora actuală faptul că investitorii și se vor investii undeva peste 65 de 

milioane de euro într-un proiect care îl voi face doar pe zona Gostinu, deoarece cu primăria 

Prundu am avut numai probleme. Pentru realizarea acestui proiect în primul rând vreau să 

menționez locurile care se vor crea pentru că banii vor veni de afară, echipamentul, investiția,  

dar manopera va fi locală și la un proiect de anvergură de 80-100 de MW am estimat vor fi 

undeva în jur de minim, 120 locuri de muncă din domeniul local. Acest proiect de asemenea, 

va plăti niște impozite, niște taxe consiliului local, județean, iar în plus pentru utilizarea 

aceastui teren consiliul județean va primi 2% din producția de energie produsă și vândută. 

Calculele mele asta reprezintă un venit de aproximativ un milion de lei pe an, ceea ce 

înseamnă 200 și ceva de mii de euro anual pentru următorii 30 de ani.Dacă aveți întrebări? 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Da, aș vrea să mai întreb eu câteva lucruri. Lăsând laoparte toată chestia asta, spuneți-mi vă 

rog, când vreți să ieșiți din insolvență cu firma, pentru că în document este stipulat un termen 

de 3 ani, după ce firma va ieși din insolvență. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dacă-mi permiteți, termenul este de 6 luni, acordat prin contract. Am avut în vedere prin 

acest contract, dacă-mi permiteți, să respectăm interesele județului Giurgiu ceea ce, dacă mă 

întrebați, am reușit cu ajutorul dvs. prin hotărârea adoptată acum două luni cred, să ne luăm 

înapoi 300 de ha de teren. Să nu iutăm că aceste terenuri de la acest moment al adoptării 

hotărârii, pot aduce beneficii, venituri la buget local al județului, asfel încât să fie folosite 

pentru realizarea altor investiții. Da, vă ascult, spuneți dl. Corbea, dacă aveți ceva de spus! 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 
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- -Asta am avut de spus și rămân la părerera mea, de aceea am scris în amendament și nu mi se 

pare o chestiune normală pentru consiliul județean să acorde un contract unei societăți care 

are datorii către consiliul județean și este în insolvență în toată această perioadă. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu are datorii către consiliul județean. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Datoriile nu sunt către consiliul județean, datoriile sunt către primăria Colibași și ANAF, iar 

eu sunt cel mai mare creditor al firmei. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Am înțeles. Datoriile bănuiesc că vin din suma pe care trebuie să o plătiți pentru autorizația 

de construcție. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Nu, nu. Autorizațiile de construcție au fost plătite către primăriile respective, este adăvărat 

autorizațiile ni s-au expirat, au fost reînnoite, avem toate documentele obținute pentru 

edificarea proiectului, acum avem doar să reînnoim autorizația de construcție și autorizația 

ATR (acordul tehnic de racordare ). 

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

- Mai devreme ați spus că ați reînnoit autorizația de construcție acum că mai aveți… 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Autorizația de construcție am reînnoit-o și a expirat din nou pentru că e valabilă doi ani.  

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

- Și a expirat din nou. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Da. 

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

- Aceste creanțe despre care ați vorbit către primăria Colibași, cam în ce cuantum sunt? 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Vă pot explica.Colibaș-ul, am avut un teren de 180 de ha și prin instanță, firma a fost 

obligată să plătească această sumă ca redevență. 

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

- La ANAF? 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- La ANAF.Toate plățile făcute de Sun Garden către instituțiile de stat pe perioada 9 ani, au 

fost interpretate ca veniturile firmei cu toate că firma nu a produs un kilowat și sunt în litigiu 

cu ANAF-ul. 

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

- Da, asta am observat. Întrebarea mea, în momentul în care s-a reziliat contractul fiind o 

măsură impusă de către Curtea de Conturi pentru că nu v-ați respectat obligațiile, ce s-a 

modificat de atunci până acum…?  

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- În momentul în care dl.Mina, fostul președinte  

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

- Nu pomeniți nume, nu mă interesează. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Crează o sensibilitate.Sunteți rudă cu dl.Mina? 

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

- Nu sunt rudă cu dl.Mina. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De ce vă deranjează atât de tare remarcile mele? 

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

- Mă tot înțepați și de asta vă răspund, e normal să vă răspund.Vă rog să-mi permiteți. În 

momentul în care acestă reziliere a fost solicitată și dispusă ca măsură de către Curtea de 
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Conturi, de aceea am intervenit pentru că nu contează numele președintelui, vicepreședintelui 

a fost măsură dispusă de Curtea de Conturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De ce ziceți că nu contează, știți ce vrea să spună? 

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

- Pentru că întrebarea mea este foarte clară.Ce s-a modificat de la acel moment până acum? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și acum, vă rog să închideți! Să-i dați voie să răspună, indiferent ce nume pronunț. 

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

- Sigur că da. Pe mine mă interesează să-mi răspundă la întrebare. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- În primul rând rezilierea nu a fost legală. Instanța s-a pronunțat și aceea reziliere nu a fost 

efectuată corect.Aveți dovada din instanță. Două plângeri penale la DNA, așa, au fost 

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

- Plângerile penale s-au soluționat, nu rezilierea. Din câte știu eu chiar are termen, nu? Deci nu 

s-a pronunțat instanța pe reziliere. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Ba,da. 

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

- Aveți termen de judecată? Deci nu s-a soluționat pe reziliere, ci discutați de plângerile 

penale,  nu mă privește. Eu v-am întrebat, răspundeți-mi ce s-a modificat de atunci. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Și înainte, în momentul în care am avut investitorii….am avut colaborarea consiliului 

județean. În acest moment schimbarea majoră este că am investitorii pentru edificarea acestui 

parc plus alte două parcuri. 

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

- Ce înseamnă am investitori?  

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Investitori sunt firme  

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

- Nu ce înseamnă investitori.Ce înseamnă, am investitori? Că știu și eu ce înseamnă investitori. 

Aveți vreun contract, aveți vreo, în ce constă? 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Avem și contract, am adus persoanele reprezentând China POWER cea mai mare firmă din 

China, firma germană care va fi contractorul general  

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

- Și aveți cu toate aceste societăți, persoane fizice, persoane juridice, aveți încheiate contracte, 

sunt, există la acest moment? 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Între Sun Garden și aceste firme  

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

- Sau le veți încheia de acum încolo, asta întreb. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Nu dnă. Între Sun Garden și aceste firme s-a făcut un contract de aproape un an și jumătate. 

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

- Dar noi nu-l avem.   

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- A fost între firma Sun Garden și aceste firme. În prezentarea și în documentele care le-am 

depus consiliului județean, aveți scrisoarea de intenție, aveți toate detaliile, dar eu nu pot să 

finalizez lucrul acesta, până nu ies din insolvență. 

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

- Și sperați să ieșiți din insolvență în momentul încheierii contractului sau cum? 
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Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Da. 

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

- Am înțeles.Deci practic noi încheiem acest contract ca să vă ajutăm pe dvs. să ieșiți din 

insolvență. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Da. Să ies din insolvență pentru că e condiția investitorilor 

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

- Aveți un plan de reorganizare în cadrul insolvenței? 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Da. 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Bună ziua, stimată doamnă, stimați domni. Mă simt onorată să fiu alături de dvs. Am venit 

aici să susțin societatea Sun Garden Colibași. Sunt administratorul judiciar al societății. În 

momentul de față stadiul de insolvență se prezintă astfel: societatea a intrat în insolvență cu 

intenție clară de reorganizare, este în perioadă de observație. Planul de reorganizare urmează 

a fi supus aprobării creditorilor, dar l-ați derutat puțin pe dl.Rocky Vișan. Nu cred că va mai 

fi nevoie de un plan de reorganizare, atâta timp cât înainte de a depune acest plan, Sun 

Garden va achita toate datoriile față de creditori, sută la sută. 

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

- Aceste datorii le poate achita dacă noi nu încheiem contractul?Asocierea? 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Aici este neînțelegerea dintre investitori  

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

- Eu am întrebat în calitate de administrator. Dacă această asociere nu se încheie între consiliul 

județean și Sun Garden, poate să-și achite datoriile? 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Vă dați seama că acei investitori vin alături de Sun Garden, dacă pot să realizeze acest 

proiect. Dacă nu se încheie acest contract, vă întreb și eu se mai poate realiza acest  proiect? 

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

- Eu doar studiez. 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Păi și eu vă întreb. Dvs.subliniați niște aspecte negative ale situației, dar haideți să vedem și 

partea bună!  

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

- Eu vreau să văd care este situația clară pentru că noi suntem acum în modul să hotărâm, dacă 

mai dăm credit sau un cec în alb, să-i spun așa, unei persoane juridice care a avut odată cecul 

în alb, a avut un contract încheiat și care nu și-a respectat obligațiile prevăzute fiind reziliat 

acel contract.Atâta timp cât instanța nu a constatat definitiv că a fost rezilierea ilegală, 

nelegală sau nu s-a impus rezilierea fiind o măsură dispusă de Curtea de Conturi, la acest 

aspect mă refer, normal ca noi consilierii, în calitate de consilieri să fim reticenți și să vă 

întrebăm pe dvs., ce s-a schimbat de atunci până acum, ca să mă determine pe mine să fiu de 

acord cu această asociere. Nu sunt întrebări puse cu rea voință, nu cunosc pe dl.administrator, 

n-am avut niciun, n-am intrat împotriva lui nici ca apărător, dar mi se pare normal să fim 

reticenți atâta timp cât văd eu din aceste aspecte, doar constat că noi încheiem acest contract 

să vă ajutăm pe dvs. 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Eu cred că ajutorul e reciproc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă citeați tot contractul, cred că rămâneați la o părere mai generoasă. Haideți că reiau eu 

povestea, dacă ați terminat. 

Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 
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- Mai are întrebări și colegul meu.Dacă ni s-ar fi depus probabil, ni s-ar fi atașat acestui proiect 

acele scrisori de intenție, dar noi nu le-am avut.. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Aveți scrisoare de intenție a firmei, contractul între firmă și investitori nu îl avem nici noi. 

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

- Și atunci cum putem să spunem că suntem de acord dacă eu nu văd contractul, doar pe vorbe? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și dacă ați avea un contract ați fi convinsă fără să  vedeți și persoanele și …Nu, nu, nu. 

Haideți să ne rezumăm la situația actuală! Eu am mai multe de spus, dar aștept să terminați.  

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

- Eu am terminat.Mulțumesc. 

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

- Dle președinte și stimați invitați, din documentul care ne-a fost nouă pus la dispoziție, 

referatul de aprobare al acestui proiect de hotărâre, se spune foarte clar: societatea va depune 

toate diligențele necesare fără a se folosi de contractul de asociere ca temei al solicitării ieșirii 

din insolvență. Adică din start e ceva care e contrar a ceea ce susțineți dvs. Din același 

document nouă ni se prezintă faptul că autorizațiile de care dvs.vorbiți, cei care au întocmit 

acest document, funcționarii consiliului județean, spun că din analiza înscrisurilor rezultă că 

acestea sunt eliberate în anii 2014-2015(expirate ca termen) și privesc construirea unei 

centrale electrice de 75 MW prin urmare, apreciem că toate avizele, autorizațiile trebuie 

înnoite pentru o putere de 80 de MW. Totodată, mie mi s-ar fi părut mai corect să veniți în 

fața consiliului și să cereți un nou cec în alb, după experiența trecută, măcar ieșiți din 

insolvență. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- În legătură cu avizele, la ora actuală terenul despre care  este vorba, 138 de ha, a fost scos din 

circuitul agricol înainte de 2014 pe banii lui Sun Garden. Acum acel teren are o valoare mult 

mai mare fiind intravilan curți construcții. Pentru lucrul acesta eu nu mai trebuie să obțin 

avize noi. PUZ-ul,toate acordurile care au fost obținute, nu va fi nevoie să reînnoiesc. Trebuie 

să reînnoiesc autorizația de construcție în baza documentelor care au fost obținute și ATR. 

Astea sunt cele două  

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

- Și atunci de ce nu ați obținut toate aceste acte. V-a spus colegul meu că și consiliul județean a 

observat că sunt expirate. Le obțineam pe toate, începeam, făceam contractul, veneam la 

consiliul județean și depuneam contractul. În primul rând veneam cu toate actele, domnule de 

de data aceasta am toate autorizațiile, sunt la zi! am contractul cu investitorii, uitați-l! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu mai putea obține, dacă-mi permiteți autorizațțiile, de vreme ce din 2017 suntem într-un 

proces în instanță. Cum să obțină, dacă noi ne judecăm pe reziliere? 

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

- Păi ce autorizațiile de construcție nu au.. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Cum să le mai ia dacă nu mai au contractul și ne judecăm? Dacă în 2017 s-a emis acea 

hotărâre de reziliere, cine credeți că le mai dă lor autorizația, atâta vreme cât nu mai au 

contract și sunt într-un litigiu cu noi, deci cine cui dă, dacă nu face dovada unui înscris? Nu 

mai au nicio calitate ca să ceară ceva, dacă noi în continuare ne judecăm pe reziliere. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- …dacă avem un litigiu  

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

- Proprietatea o au dlor. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu, este greșit.N-au avut niciodată proprietatea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Asta ar fi fost culmea. Dacă aveau proprietatea nu veneau să stea de vorbă cu noi. Haideți să 

vă povestesc eu istoricul!În 2011 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Mă scuzați că vă întretrup. Vis-a-vis de prima remarcă a colegului dvs.,că ați menționat, dacă 

am reținut corect, că nu se va folosi contractul ca motivație sau ca motiv de ieșire. Nu se va 

folosi acest contract. Aici a fost un joc de cuvinte într-adevăr, dna fiind jurist, dl.Vișan a 

căzut în capcană. Nu acest contract se va folosi ca motiv de ieșire din insolvența ci plata 

tutoror datoriilor față de creditori, va fi motivul de  ieșire din insolvență. 

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

- Și cine face sau cum se face plata? 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Sun Garden-ul va face plata. 

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

- Când?La ce moment?Când vom încheia contractual? 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- E o logică a lucrurilor ca să se întâmplă toate astea, dar nu contractul va fi invocat, asta vreau 

să rețină cu toții. Deci prin faptul că Sun Garden își va achita toate datoriile față de creditori, 

așa se va ieși din insolvență. 

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

- Dar logica este următoarea:noi încheiem contractul de asociere, dlui se duce cu acest contract 

la investitori, investitorii îi dau banii și din banii primiți de la investitori își achită datoriile, 

nu? 

Rodica Agatie – administrator judiciar Sun Garden Colibași: 

- Și nu numai.Crează niște locuri de muncă, este în beneficiul comunității. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dați-mi voie, avem fiecare părerea noastră. În 2011, am semnat un contract cu firma Sun 

Garden de bună-credință și noi și dlor. Acel contract nu era nici pe departe la fel de 

asigurator cu consiliul județean, fără intenția de a fi malițios, de a face cumva acuzații așa, în 

eter, la adresa cuiva. Erau alte vremuri, altă experiență mai ales în privința unor asemenea 

gen de investiții. Lucrurile în mandatul meu s-au încheiat cumva, intempestiv în 2012. 

Lucrurile din ce știu eu foarte bine, s-au deteriorat vădit în momentul în care, față de 

înțelegerea inițială ca terenul să rămână comasat și consiliul județean să emită autorizația de 

construire pe investiția pe toate cele 300 de ha, la un moment dat dl.Rocky a fost convins să 

spargă acest teren în două, o investiție rămânând pe terenul administrativ al comunelor 

Gostinu și Băneasa și o altă investiție separată pe teritoriul administrativ al comunei Prundu. 

Care sunt detaliile nu le mai evidențiez, nici nu mai fac cumva obiectul actualei situații, dar 

vorbim de o afacere foarte importantă, foarte mare, foarte necesară consiliului județean și 

județului Giurgiu. Vorbim de o investiție care își propunere, ați văzut și din expunere, să 

acopere consumul de energie electrică al instituției și a tuturor celorlalte instituții din 

subordine. În toată acestă perioadă, nu suntem noi în măsură să stabilim ce anume alte 

evenimente au avut loc, dar am constatat acum la momentul anului 2020, că avem un teren 

care nu este al nostru, în 2015 s-a schimbat contractul semnat de mine și a oferit avantaje 

foarte mari firmei Sun Garden, s-a semnat în plus și un document notarial care și acela 

cumva, ermetiza dreptul de administrare doar,al societății Sun Garden asupra întregii 

suprafețe de 300 de ha, dintre care 138 introduse între timp în intravilan de dlor și ca atare și 

o serie de litigii în instanță reciproce care au blocat atâtia ani orice potențială investiție, dar 

categoric va mai bloca și pe următorii ani, motiv pentru care date fiind aceste interese cumva 

paralele, dar foarte posibil convergente, l-am invitat pe dl.Rocky, să reluăm discuția, să 

găsim o soluție. Ceea ce am convenit și sunt trecute acolo foarte exact, au fost clauze în acest 

contract prin care este modalitatea sigură ca în perioada aceasta foarte scurtă, să reintrăm cu 

drepturi depline asupra acestui teren de 300 de ha. Altfel, am fi rămas în instanță, în litigii 

încurcate, prelungite, amânate ani buni și am fi ratat oportunitate foarte mare pentru că 

investițiile în energie fotovoltaică, energie verde dacă vreți, vor fi de importanță în acest an și 
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anul următor. Din rațiuni legate de epuizarea surselor de finanțare, din rațiuni legate de 

capacitatea sistemului energetic national de a prelua capacități suplimentare de producere, 

peste doi ani de zile nu o să mai intereseze pe nimeni centrale fotovoltaice și am fi rămas cu 

un teren care interesează doar pe cei care lucrează pământul în mod traditional. Eu nu 

consider că e oportun să ratez o asemenea investiție. Acest contract este cu totul avantajos 

consiliului pentru că spre deosebire de variantele din 2011 fixează termene. Sun Garden are 

un termen de maxim 6 luni să iasă din insolvență și nu este sub nicio formă nici din 

expunerea colegului, nici din articolul foarte inspirat cu ghilimele, nu există nicio ilegalitate 

să faci o asociere cu o firmă aflată în insolvență, dar mai mult decât atât noi prin această 

asociere și pentru comuna Colibași și ANAF, le dăm posibilitatea, singura posibilitate să-și 

recupereze sumele pe care le datorează Sun Garden. Le punem această condiție ca în 6 luni 

să-și plătească sumele și firma devine fezabilă, proiectul devine deja realizabil prin semnarea 

contractului și atunci investitorul e dispus să plătească aceste datorii și să permită firmei Sun 

Garden să iasă din insolvență și iarăși în plus și foarte avantajos față de contractul din 2011, 

firma Sun Garden are fix trei ani să realizeze această investiție în orice altă eventualitate, 

consiliul județean rămânând cu cele 300 de ha pe care înainte să demarăm aceste negocieri, 

nu le avea. Sunt avantaje din toate punctele de vedere, nu comitem nicio ilegalitate și spre 

confortul dvs.și din ceea ce s-a întâmplat pe alte meridiane, știu foarte bine că în toate 

cazurile similare, dacă a avut cineva de explicat suplimentar la alte nivele, în fața altor 

instanțe, explicațiile le-a dat inițiatorul, da? Ori, dacă din 2011, de când am semnat 

contractul în condiții repet, mai dezavantajoase decât prezentele, nu m-a întrebat nimeni dacă 

am semnat acel contract și dacă am adus un prejudiciu consiliului județean, nu văd niciun 

motiv pentru care să nu propun acest proiect de hotărâre, onor dvs. Avantajele sunt acestea 

pe care vi le spun eu, dezavantajele sunt legate în primul rând de opinii partizane sau de alte 

interese care exced celor ale județului Giurgiu, mai departe nu facem decât să gândim 

proiecte de anvergură care să aducă și locuri de muncă și să ne ofere și facilități de care nu 

beneficiem în prezent. 

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

- Dle președinte, punctul dvs. de vedere ar fi fost extrem de elocvent și de pertinent în situația 

în care se prezenta aici o societate cu care nu mai fusese încheiat un contract. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-are nicio legătură. 

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

- Cum să n-aibă nicio legătură?      

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E părerea mea. 

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

- Dacă ați fi afacerist și dacă se prezintă la licitație anumite societăți care nu-și respectă, puteți 

să-i dați un certicat să mai participe la o anumită licitație? Exact în această situație sunt și 

dlor, de aceea sunt discuțiile de astăzi pentru că nu vorbim de o firmă care are credibilitate ci 

dimpotrivă, pornim de la două aspecte care cred eu că trebuie să le aveți în primul rând dvs. 

în vedere. Faptul că fost încheiat un contract, nerespectat acel contract, nerespectate 

obligațiile și doi, că rezilierea nu a fost demarată, inițiată, de către vreo persoană fizică din 

cadrul consiliului județean, ca să puteți lansa acuzații, ci a fost impusă printr-o măsură de 

către Curtea de Conturi. De aceea și aceste două aspecte cred eu că ne justifică clar, această 

reticență și obligația noastră și mai ales a dvs., să vedem dacă s-a schimbat ceva. Ori în 

demersurile făcute acum, din punctul meu de vedere și acesta cred că este punctul de vedere 

al tuturor colegilor mei din PSD, sigur că da, că nu se impune și că nu s-a dovedit sub nicio 

formă, cu atât mai mult cu cât nu ne-ați depus și celelalte acte, care puteau pe noi să ne 

convingă clar, că trebuie să-i dăn din nou credit. Plecați de la o premisă greșită. Observați 

clar că noi de fiecare dată 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Fiți mai concisă! 
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Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt foarte concisă. La celelalte proiecte, când ați avut perfectă dreptate și au fost toate 

lucrurile legale, am fost de acord ați și menționat că vă plictisește această rutină ori la acest 

moment pornim de la lucruri total diferite. Mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dați-mi voie să vă răspund.Aveți ceva de spus? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, referitor la faptul că invocați că fiind un lucru extraordinar faptul că s-a luat o măsură a 

la propunerea Curții de Conturi. Eu nu m-aș lăuda cu chestia asta. Era obligația executivului 

și a conducerii de la momentul acela să-și urmărească contractul. 

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

- Eu v-m răspuns ca să nu ne mai acuzați cu privire la o persoană fizică 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu fac nicio acuzație, eu doar fac o observație că este foarte trist că a trebuit să vină Curtea 

de Conturi să spună: măi fraților aveți un contract încheiat și.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dați-i voie dnei, dar de ce credeți că aveți dvs. dreptul să vorbiți și în numele dvs. și peste cel 

care vrea?… 

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

- Îmi cer scuze! Vă ascult. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, Curtea de Conturi într-adevăr, a relevat un lucru care trebuia privit într-o altă lumină, dar 

nu mă mai întorc eu la ce-a fost, la mandatul anterior al dlui Mina, că nu are rost. Eu spun că 

numai devreme de acum două luni, Curtea de Conturi a prezentat un raport prin care scria 

negru pe alb că dl.Cătălin Lupu, director atunci la DGASPC în anii anteriori, a creat niște 

probleme, a creat niște prejudicii și l-ați susținut până în pânzele albe. 

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

- Nu vorbim de Cătălin Lupu, noi discutăm  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vorbim de Curtea de Conturi. 

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

- Eu mă rezum strict la acest lucru. Nu la dl.Cătălin Lupu, că nu discutăm de Cătălin Lupu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu discutăm nici de dl.Mina, nici de dl.Cătălin Lupu. Discutăm despre faptul că ați adus un 

argument, îmi dați voie să spun și eu o propoziție? Vorbim de faptul că aduceți Curtea de 

Conturi ca argument suprem în susținerea unui vot defavorabil al acestei investiții. Eu vă 

spun Curtea de Conturi este o instituție absolut onorabilă, numai că modul în care dvs.tratați 

deciziile și propunerile dlor, nu este una consecventă. 

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

- …eu respect hotărârile, ne-ați acuzat dvs. că au fost anumite interese care au stat la baza 

rezilierii. Eu v-am spus că aceste acuzații nu au niciun fundament, în condițiile în care acest 

lucru a fost solicitat de către Curtea de Conturi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am înțeles.Ca să concretizăm, eu vorbesc de recuperarea celor 300 de ha pe care acuma nu 

le avem decât urmarea înțelegerii cu dlor. 

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

- Puteți să le recuperați cu altă firmă. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Ce se întâmplă în momentul de față cu cele 300 de ha? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Deocamdată, nu se întâmplă nimic. În funcție de ce hotărâm, o să se întâmple. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 
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- Sunteți sigur?În momentul de față cele 300 de ha cine le folosește? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu le folosește nimeni. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Le folosește Sun Garden, le cultivă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pe mine nu mă întrebați cum se cultivă terenul și cine îl exploatează. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- V-am întrebat cine se folosește de terenul Consiliului Județean Giurgiu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu știu.Cine s-a folosit și anul trecut. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Bună ziua! Dacă-mi permiteți să aduc niște completări, Apostol George este numele meu. 

Sunt asociat în societate, proiect manager.M-am ocupat de la primul document împreună cu 

dl.Vișan și cu echipa noastră de dezvoltarea acestui proiect. Nu știu ce să răspund mai 

înainte. Aș vrea pentru dna în primul rând, să apreciem interesul dvs.pentru cunoașterea 

proiectului și pentru binele județului, dar putem să vă aducem niște completări. Referitor la 

Curtea de Conturi sunt câteva aspecte pe care probabil, nu le cunoașteți. 

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

- Cu siguranță nu le cunoaștem. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Este un proces pe rol între Sun Garden și Curtea de Conturi. 

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

- Asta știu.Am observat. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Din care motiv? Din care motiv? 

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

- Asta nu știu. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- În baza contractului inițial de asociere încheiat între Sun Garden și consiliul județean aveam 

datoria, obligația și plăcerea să avem lunar o ședință de lucru între noi și reprezentanții 

consiliului județean. Până la un moment dat, totul a decurs foarte bine.Erau informări privitor 

la obținerea avizelor, toate problemele pe care le-am întâmpinat, n-am sărit nicio etapă 

pentru obținerea avizelor, dacă înțelegeți ce vrem să spunem. În momentul în care s-a 

schimbat ceva în viața politică, totul s-a schimbat și în legătură cu Sun Garden. În urma 

controlului sau pe timpul controlului de la Curtea de Conturi, au fost aduse din partea 

consiliului județean o serie de documente, nu toate cele care erau depuse, nu depuse .Toate 

cele care existau în baza colaborării. S-a dovedit ulterior în instanță, se poate urmări fiecare 

pas al derulării procesului.Un alt aspect este că acel control de la Curtea de Conturi a stabilit 

că toate plățile făcute de către Sun Garden către consiliul județean, pe urmă am observat și 

către consiliul Colibași, au fost făcute în baza unor notificări și nu a unor facturi din partea 

consiliului județean, documente fiscale. Ca răspuns și la sumele datorate către ANAF, aceste 

sume au creat cum a spus dl. Vișan au creat, au fost considerate niște venituri pentru că nu au 

avut o bază fiscală de deducere. Practic aceste sume au generat niște accesorii, niște impozite 

și niște accesorii. Acum, să-i răspundem dlui Corbea. 

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

- Îmi permiteți?Dacă dvs. ați fi adus toate aceste acte, probabil  

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Au fost aduse, transmise 

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

- Mă refer la ce am avut eu.     

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- În nenumărate rânduri către consiliul județean.   
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Crina-Alexandra Stoianovici – consilier județean C.J.G.: 

- Nu vorbesc de trecut, că nu pot merge la dosarul instanței. Eu vă spun acum, la acest moment 

pentru că acum analizez și v-am spus că nu este rea voință. În momentul în care, acel cec în 

alb pe care l-ați primit dvs. nu l-ați confirmat, dimpotrivă a fost infirmat, aveți niște dosare 

pe rol care nu sunt finalizate, să spună: Domnule, nu a fost culpa dlor! Dacă veneați cu acestă 

cerere după ce se finalizau procesele și vedeam, Domnule, instanța a spus că nu a fost culpa  

S.C.Sun Garden, OK! Atunci nu puteam să spun și nu aveam de ce să fiu reticentă, dar la 

acest moment nu pot să cred eu, acum, doar ce-mi spuneți dvs. Pentru că doar hârtiile depuse 

și cele văzute pe portalul instanțelor de judecată, îmi arată mie că încă nu pot să vă acord acel 

cec în alb sau acea credibilitate. Nu pot merge doar pe vorbe, iar în dosar nu pot să merg.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunt foarte surprins, dnă. Haideți, terminați, vă rog! Deja ne transformăm într-o instanță și 

nu asta e ideea.  

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- O secundă, voiam să-i răspund dlui Corbea. Despre care terenuri faceți referire?  

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Terenurile pe care le aveți pe raza administrativ-teritorială Gostinu. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Gostinu? 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Da. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Ați precizat o altă suprafață, 300 de ha   

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Nu, n-am precizat. Am repetat ce a spus dl.președinte. Chiar nu știu ce suprafață aveți la 

momentul acesta. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Ba ar trebui să știți și vă spunem de ce. De la început, de când am încheiat acest contract, știți 

foarte bine cine a lucrat acele terenuri și cele care aparțineau de Colibași, dar în zona 

administrativă Prundu și cele care aparțin consiliului județean în zona admnistrativă Prundu.  

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Am înțeles. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

-   Știți cine? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cine, dle? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Cine, că suntem curioși? 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Ce vreți să spuneți cu asta?Are vreo relevanță? 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Cine? Cine?Agro și Prestagro. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cunoașteți firmele? 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt într-adevăr companii deținute de membrii din familia mea. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Nu. Referitor la avize și autorizații de construcție am 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Dle.manager, dvs.deja acum începeți să ne spuneți niște conspirații aici. Știți foarte bine cum 

ați fost tratat la Prundu, pentru că știu și eu de la tatăl meu care e primar acolo și a făcut și dl. 

Rocky și dvs.,ați făcut niște afirmații false cu privire la modul în care ați fost tratat la Prundu 
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și știți foarte bine că acolo ați avut tot sprijinul până ați ajuns dvs. la niște dificultăți 

financiare.  

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Spuneți până în ce moment. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Până în momentul când a trebuit să plătiți autorizația de construcție. Să plătiți autorizare. 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- ..doi ani și jumătate dl.Corbea n-a vrut să ne dea autorizația  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să depășim momentul, vă rog! 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Am avut și un proces în acest sens…. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Și l-ați câștigat? 

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

- Ce înseamnă acceptare tacită? 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

Noi am depus toată documentația pentru eliberarea autorizației de construcție.S-au depășit și 

cele 30 de zile, s-au depășit și cele 24 de luni.Nu s-a eliberat acea autorizație.  

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

- Și dvs. vreți să-l acuzația cum pe dl.Corbea 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Eu nu acuz pe nimeni, răspund unei întrebări. 

Cătălin-Virgil Corbea – consilier județean C.J.G.: 

- Nu, mie mi-ați răspuns cu o acuzație. 

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

- …ați spus că terenurile de pe raza comunei Colibași sunt în prezent nefolosite și trebuie să le 

recuperăm. 

George Apostol – asociat Sun Garden: 

- Întrebarea a fost cine lucrează cele 300 de ha și v-am răspuns. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să depășim! Cine le-a lucrat să fie sănătos!Haideți că vreau să finalizăm să trecem la 

vot!Bun, mai ai ceva de spus?Te rog, tu ești tânăr ar trebui să înveți și din bunele și din relele 

noastre. 

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

- Cum ați spus că se numește investitorul sau firma care vine cu fondurile? 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Sunt trei firme care vor intra în Sun Garden ca parteneri și împreună vom face acest proiect 

China POWER, au venit în persoană… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am o carte de vizită. Dacă vreți v-o fac cadou. 

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

- Dați-mi voie, în afară de tot ce s-a discutat, să consider că interesul este mult mai mare decât 

ce se prezintă, fiind o componentă strategică, energia și fiind undeva niște fonduri venite 

dintr-o economie, unde nu este nimic fără acordul statului … 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Fă o plângere la NATO! Hai să închidem! 

Rocky Vișan – administrator Sun Garden Colibași: 

- Aici sunt fonduri private, dacă înțelegeți.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E suficient. Mulțumim mult.Vreau să închidem subiectul acesta. Deja ne depășim foarte mult 

și atribuțiile, nu doar competențele. Ideea este că rămân la aceste argumente: recuperăm 300 

de ha, chit că unora nu le convine, realizăm o investiție cu niște termeni clari.Practic 
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consiliul județean are numai avantaje din această asociere, singura codiție care a fost ridicată 

și care cumva trebuia luată în considerare, este dacă avem sau n-avem voie să intrăm în 

acestă asociere cu o firmă aflată în insolvență și legislația spune că avem acest drept nu 

există nici un text de lege, dle Corbea care să spună că nu avem voie. Așadar, vă rog frumos 

să înțelegeți că avem nevoie și de locuri de muncă și de investiții în județul Giurgiu, mai ales 

de o asemenea anvergură și, ca atare, mi-aș dori foarte mult dacă ați putea aborda constructiv 

acest demers mai ales, mai puțin avocățesc sau de altă natură agricolă. Da, dnă legal. Am 

semnat un contract identic în 2011 și poate or fi fost unii, alții care și-ar fi dorit să trebuiască 

să dau explicații suplimentare, m-a ferit Dumnezeu! Nu am nicio reținere să semnez, în 

continuare acest contract. Bun, haideți să încheiem!Aveți ceva de spus? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, cu privire la ce a zis dna că nu este legal. Este foarte legal. Noi vorbim de bunuri aflate 

în domeniul privat al județului Giurgiu care se află în circuitul civil și se supun prevederilor 

Codului civil. Asocierea în participație este un contract perfect legal și putem să-l încheiem 

fără să ne gândim că încălcăm ceva, sub nicio formă! Aș vrea să mai aveți în vedere în votul 

dvs.faptul că, procesul aflat pe rol, anularea hotărârii de reziliere, prin acea acțiune, firma ne-

a cerut să-i plătim suma de 3.696.884 lei reprezentând contravaloarea investițiilor realizate, 

deci trebuie să știm că, înțeleg că această firmă, prin încheierea acestui contract, se obligă și 

parcă am stipulat chestia asta, să renunțe la dosarele aflate pe rol, deci va renunța la pretenții. 

Renunțând la dosar, trebuie să avem în vedere și acest lucru, trebuie să avem în vedere faptul 

că deși contractul s-a reziliat, suma stabilită, ei au avut o sumă la care erau obligați să 

contribuie la bugetul consiliului județean și au făcut lucrul ăsta între 2011-2017, au achitat 

651.511, 20 lei. După reziliere, deși suntem în instanță, ei continuă să-și achite aceste 

obligații, fiind la zi cu plata din 2017 până acum, de 229.166, 50 lei, deci acest lucru arată că 

totuși, plătind acești bani, ei intenționează să facă ceva pentru județ, să meargă mai departe 

cu afacerea. Eu nu știu motivele pentru care au fost impiedicați, dar asta este altă problemă, 

dar aceste plăți arată zic eu, buna intenție. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Buna credință.Bun. Nu cred că trebuie neapărat să mai dezvoltăm subiectul rămânem fiecare 

cu părerea lui. E clar că avem o vizualizare a unei situații care separă cumva opiniile în două: 

vrem sau nu vrem să se realizeze investiții consistente în județul Giurgiu. Asta este rațiunea 

asupra căreia insist să vă aplecați fiecare dintre dvs.și, ca atare, vă supun aprobării proiectul 

de hotărâre. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Întâi amendamentul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Întâi amendamentul dlui Corbea.Cine este de acord cu amendamentul dlui Corbea? Sunteți 

de acord cu un amendament care spune că nu e legal să faci o înțelegere cu o firmă în 

insolvență? Vă amplificați cartea de vizită. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 12 voturi ”pentru”.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cine este împotriva amendamentului, vă rog? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Numarați, vă rog! 18 voturi ”împotrivă”. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Cei din online au votat la amendament. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul acum, vă rog. 

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

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, (18 voturi ”pentru” ”și 12 voturi ”împotrivă”), 

devine hotărârea nr.231  
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă promit că dacă lucrurile merg așa cum am anticipat, o să vă invităm la inaugurarea acestei 

investiții și poate la următoarele o să aveți o atitudine mai constructivă. 

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

- Să dea Domnul!Să dea Domnul să mă contrazică dnii cu firma și să-mi dovedească că, într-

adevăr, au avut bune intenții și că respectă contractul. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Toți ne dorim acest lucru. Acum, după cum știți, toată lumea merită o a doua șansă. Asta dvs. 

știți mai bine decât oricine. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să votăm și să închidem… 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Am terminat. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu mai avem nimic de votat nici secret, nici în cabină, nici lângă cabină. Mulțumim pentru 

participare.Mi-a făcut plăcere să vă revăd, n-o să mai am ocazia prea curând din cauza 

pandemiei, dar rămân cu o impresie foarte plăcută. O zi bună! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PREŞEDINTE,                                  SECRETAR GENERAL AL JUDEŢULUI, 

        Dumitru Beianu                                               Aurelia Brebenel 
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