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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI EXTRAORDINARE PUBLICE A 
CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 09 IULIE 2018 

 
 Lucrările şedinţei se desfăşoară în sala de şedinţe a Consiliului Judeţean Giurgiu, din 
municipiul Giurgiu, str.Bucureşti nr.10. 
 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat, pentru data de 09 iulie 2018, ora 1100, în şedinţă 
extraordinară publică de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina conform 
prevederilor art.94(2) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu 
modificările şi completările ulterioare. 
 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   
 

 
 
 
 

 Sunt prezenţi domnii consilieri judeţeni: 
Nr.  
Crt. 

Numele şi prenumele Formaţiunea politică PREZENŢĂ 

1. Mina Marian PSD prezent 
2. Andronache Vasile ALDE prezent 
3. Delea Mirela PSD prezent 
4. Ştenghel Cristian     PSD prezent 
5. Dobre Aurelia PSD prezent 
6. Bardan Daniela PSD prezent 
7. Moţan Gogu PSD prezent 
8. Grigore Dumitru PSD prezent 
9. Petrache Marin PSD prezent 
10. Preda Ionuţ-Gabriel PSD prezent 
11. Corozel Lucian PSD prezent 
12. Teişanu Cătălin-Marius PSD prezent 
13. Geantă Ionel PSD prezent 
14. Peia Mariana PSD prezent 
15. Marica Ştefan-Ciprian PSD prezent 
16. Georgescu Mihai -Cătălin PSD prezent 
17. Andrei Mircea PSD prezent 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl.Marian Mina - preşedintele Consiliului Judeţean 
Giurgiu, care constată cadrul legal al desfăşurării şedinţei. 

Au participat la lucrările şedinţei: 
- Dna Stănculescu Florentina – director executiv adjunct C.J.G.; 
- Dl.Mardale Nicu – coordonator compartiment C.J.G; 
- Dna Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G ; 
- Dna Cioacă Daniela –  director executiv C.J.G;    
- Dna Ionescu Mariana – consilier C.J.G;  
- Dna Peţanca Carmen – manager Centrul Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii  

                                     Tradiţionale Giurgiu 
- Dl. Sima Dan Valentin – consilier D.G.A.S.P.C .Giurgiu   

Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 
- Este prezentă dna.Daniela Ionela Pătru  –  secretarul judeţului Giurgiu. 
Lucrările şedinţei sunt asigurate de doamna Madina Bălăceanu, consilier juridic în cadrul Direcţiei 
juridice şi achiziţii publice - Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu şi arhivă. 

 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Începem şedinţa extraordinară publică a Consiliului Judeţean Giurgiu. Avem  29 de consilieri 
prezenţi, absent unul.Toată lumea are toată lumea ordinea de zi?Vă propun să ascultăm Imnul de 
Stat . 

Se intonează Imnul Naţional 
- Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data de 26 iunie 2018 a 

ConsiliuluiJudeţean Giurgiu 
Prezintă: dna Daniela Ionela Pătru  - secretar al judeţului 

 
Expunerea de motive nr.8711 din 03 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 
regională şi integrare europeană, referatul nr.8712 din 03 iulie 2018 al Directiei economice şi 
investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie, pe trimestrul II, 2018 

    Prezintă: dl.Marian Mina   – preşedinte C.J.G 
         dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 

18. Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 
19. Cristescu Dan PSD prezent 
20. Bălan Cristina PSD prezent 
21. Simion Cosmin Niculae PSD prezent 
22. Mihuţ Georgeta PNL prezent 
23. Neagu Cristiana-Daniela PNL prezent 
24. Radu Marius-Ionuţ PNL prezent 
25. Gavrilă Dumitru PNL prezent 
26. Velicu Florian PNL prezent 
27. Epure Emil-Nicolae PNL prezent 
28. Iacob Marius Nicuşor PNL    suspendat                
29. Chiran Adrian PNL prezent 
30. Mustăţea Vasile ALDE absent 
31. Basangiac Constantin ALDE prezent 
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          dna. Florentina Stănculescu             - dir. executiv adj. 
 

Expunerea de motive nr.8751 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 
regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi 
investiţii, referatul nr.8752 din 04 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de 
hotărâre privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de întreţinere şi reparaţii 
drumuri judeţene şi a Listei poziţiei globale ”Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole, 
pe anul 2018 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
          dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment 
 

Expunerea de motive nr.8811 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 
regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi 
investiţii, referatul nr.8812 din 04 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de 
hotărâre pentru modificarea punctului nr.1 al art.1 din Hotărârea nr.17 din 14 februarie 2018 a 
Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 
obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, km 20+600 – km 21+900, 1,3 
km” în faza Proiect tehnic şi Detalii de execuţie 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
          dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment 

 
Expunerea de motive nr.8721 din 03 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 
regională şi integrare europeană, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi 
investiţii, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse, referatul 
nr.8722 din 03 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene 
prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. a amplasamentului situat în judeţul Giurgiu, 
municipiul Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.18 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării 
obiectivului de investiţii “Reabilitare, extindere şi dotare corp Spital Nou C1+C2” 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
          dna. Camelia Toma                - coordonator compartiment 
 

Expunerea de motive nr.8686 din 03 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 
regională şi integrare europeană, raportul Comisie pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, referatul nr.8687 din 03 iulie 2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de 
hotărâre privind alocarea sumei de 30 mii lei Asociaţiei „Friends To Friends” - 2008, pentru 
editarea revistei „Valahia” 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 

          dna. Florentina Stănculescu             - dir. executiv adj. 
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Expunerea de motive nr.8706 din 03 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei economice, dezvoltare regională şi integrare 
europeană, raportul Comisie pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială, referatul 
nr.8707 din 03 iulie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind 
aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din 
bugetul Judeţului Giurgiu pentru anul 2018 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
      dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
          dna. Daniela Cioacă               - dir. executiv  
 

Expunerea de motive nr.8745 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.8746 din 04 iulie 2018 al Direcţiei juridice şi achiziţii 
publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii oraşului Mihăileşti din Asociaţia de 
Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient” 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
          dna. Daniela Cioacă               - dir. executiv  

 
Expunerea de motive nr.8742 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei economice, dezvoltare 
regională şi integrare europeană, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei publice şi egalităţii 
de şanse, raportul Comisiei pentru amenajarea teritoriului, urbanism şi investiţii, referatul 
nr.8743 din 04 iulie 2018 al Compartimentului programe şi proiecte europenei şi Proiect de 
hotărâre privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 503:  Giurgiu - 
Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, cod SMIS 
117661, şi a cheltuielilor legate de proiect 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Lucian Corozel    - preşedinte comisie 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    -  preşedinte comisie 
      dl. Mircea Andrei    - preşedinte comisie 

             dl. Nicu Mardale                - coordonator compartiment 
 

Expunerea de motive nr.8798 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.8799 din 04 iulie 2018 al Compartimentului resurse 
umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind 
prelungirea promovării temporare a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcţiei publice de 
conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
          dna. Mariana Ionescu               - consilier 

 
Expunerea de motive nr.8800 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, referatul nr.8801 din 04 iulie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea 
activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind numirea temporară a 
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doamnei Avram Teodora în functia contractuală de conducere vacantă de director al Centrului de 
Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
          dna. Mariana Ionescu               - consilier 

 
Expunerea de motive nr.8802 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, referatul nr.8803 din 04 iulie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea 
activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor 
corespunzătoare funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
          dna. Mariana Ionescu               - consilier 
 

Expunerea de motive nr.8806 din 04 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, referatul nr.8807 din 04 iulie 2018 al Compartimentului resurse 
umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind 
aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea 
Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
          dna. Mariana Ionescu               - consilier 
 

Expunerea de motive nr.8853 din 05 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, referatul nr.8854 din 05 iulie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea 
activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
regulamentului de organizare şi funcţionare, organigramei şi statului de funcţii ale Centrului 
Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea Culturii Tradiţionale Giurgiu 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
          dna. Mariana Ionescu               - consilier 
 

Expunerea de motive nr.8907 din 05 iulie 2018, raportul Comisiei juridice, apărarea ordinei 
publice şi egalităţii de şanse, raportul Comisiei pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie 
socială, referatul nr.8908 din 05 iulie 2018 al Compartimentului resurse umane şi coordonarea 
activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei 
şi statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu 

    Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
          dl. Ştefan Ciprian Marica    - preşedinte comisie 
      dna. Mirela Delea    - preşedinte comisie 
              dna. Mariana Ionescu               - consilier 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
Primul punct pe ordinea de zi: aprobarea procesului verbal al şedinţei publice ordinare din data 
de 26. 

- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.Unanimitate 
Punctul nr.2: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie, pe trimestrul II, 2018 
Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Stănculescu. 
Dna Stănculescu: 
- Având în vedere art.49, alin.12 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale cu 

modificările şi completările ulterioare care prevede prezentarea spre aprobare de către 
autorităţile deliberative a execuţiei bugetului întocmit pe cele două secţiuni în lunile aprilie, iulie 
şi octombrie pentru trimestrul expirat şi cel târziu în decembrie pentru ultimul trimestru, situaţia 
execuţiei bugetare pe trimestrul II 2018 se prezintă astfel: 

- Secţiunea de funcţionare: 
Venituri  - 70.058 mii lei 
Cheltuieli - 69.901 mii lei 
- Secţiunea de dezvoltare: 
Venituri  - 24.969 mii lei 
Cheltuieli - 24.283 mii lei 
- Vă amintim că bugetul de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu a fost aprobat prin HCJ nr. 

13/14.02.2018. Detalii legate de execuţia bugetară pe fiecare capitol în parte, vă prezentăm în  
anexele nr. 1 şi nr. 2. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc mult. Dacă sunt întrebări?Supun la vot proiectul.  

Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.73 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Numărul.3:Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Programului cu lucrările de 

întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene şi a Listei poziţiei globale ”Alte cheltuieli de investiţii” 
defalcată pe capitole, pe anul 2018.Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Toma.  
Dna Toma: 
- Prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.13 din 14 februarie, s-a aprobat  Programul cu lucrările 

de întreţinere şi reparaţii drumuri judeţene pe anul 2018 şi Programul de investiţii pe anul 2018, 
ce au fost modificate şi completate ulterior prin Hotărârile Consiliului Judeţean Giurgiu nr. 22,  
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23 din 19 martie 2018, respectiv nr. 65 din 26 iunie. Direcţia Judeţeană de Transport, ne- a 
solicitat prin adresa nr. 8737 din 03 iulie, modificarea Programului cu lucrările de întreţinere şi 
reparaţii drumuri judeţene pe anul 2018, fără afectarea creditelor bugetare prin redistribuirea 
creditelor bugetare, la următoarele poziţii: 

diminuarea valorii de la poz. 12 „ Plombe DJ 611 – Roata de Jos – Sadina – Cartojani – lim. Jud. 
Teleorman, cu 364 mii lei; 
suplimentarea valorii de la poz. 2 cu suma de 264 mii lei; 
suplimentarea valorii de la poz. 4 cu 100 mii lei. 
De asemenea, în Lista poziţiei globale ”Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole, a fost 
prevăzută la Cap. 84.02 TRANSPORTURI, proiectarea pentru  “Modernizare şi reabilitare DJ 
508, DN 5 – DN 5B – DJ 503 – DJ 504 – DN 5C – Şos Portului – actualizare documentaţie 
cadastrală, expertiză tehnică, DALI, analiză cost beneficiu, studiu de trafic, studiu geotehnic şi, 
ca urmare a faptului că nu s-a putut concretiza acest proiect, tot prin hotărâre de consiliu, 
tronsoanele respective de drum au fost restituite primăriei Giurgiu, de unde s-au şi preluat în 
anul trecut.Ca urmare, întrucât nu se mai poate concretiza acest obiectiv de investiţii în anul 
curent, propunem eliminarea sumei alocate de 135 de mii lei la acest obiectiv de investiţii. 
Totodată, propunem suplimentarea cu 21 mii lei la poziţia AUTORITĂŢI PUBLICE ŞI 
ACŢIUNI EXTERNE, la cap. 51.02, la Dotări independente, achiziţionarea unui sistem de 
climatizare a aerului multisplit  cu 3 unităţi interene x 12000 BTU, inventer şi o unitate externă, 
inclusiv montaj, pentru sala de şedinţe a Consiliului Judeţean. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?Supun la vot. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.74 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Următorul proiect de hotărâre pentru modificarea punctului nr.1 al art.1 din Hotărârea nr.17 din 

14 februarie 2018 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice pentru obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, în faza 
Proiect tehnic şi Detalii de execuţie. Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Toma.  
Dna Toma: 
- În Programul de investiţii pe anul 2018,  aprobat prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 13 din 

14 februarie 2018, Lista poziţiei globale ,,Alte cheltuieli de investiţii” defalcată pe capitole 
Buget 2018, în Anexa nr.2 a hotărârii este prevăzută suma de 2.800.000 lei pentru realizarea 
obiectivului “ Modernizare DJ 505 Putineiu – Chiriacu, 1,3 km”. Documentaţia la faza D.A.L.I. 
a fost elaborată în anul 2017, apoi s-a încheiat contractul de proiectare şi execuţie, s-a realizat 
PT-ul şi documentaţia de execuţie care au fost aprobate, inclusiv indicatorii.Ulterior aprobării 
proiectului tehnic şi detaliilor de execuţie, firma care a realizat proiectarea ne-a comunicat 
devizul general actualizat unde valoarea totală, inclusiv C+M, a suferit mici modificări, asta 
fiind o eroare materială a dânşilor şi pe care şi-au însuşit-o.Ca urmare, vă propun modificarea 
pct-ului 1 de la art. 1 din Hotărârea nr. 17 prin care s-au aprobat indicatorii, după cum urmează: 
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Valoarea totală a investiţiei va fi de 2.893.725,47 faţă de 2.896.210,86 cât a fost iniţial,                                      
din care Construcţii – Montaj: 2.606.908,14 lei, faţă de  2.507.229,81 lei. 
Ceilalţi indicatori aprobaţi prin Hotărârea nr.17 din februarie 2018, rămân nemodificaţi, 
respectiv :durata de realizare, iar capacităţile rămân aceleaşi. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Întrebări?Supun la vot. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.  
- Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.75 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei 

Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A. a 
amplasamentului situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.18 şi asigurarea 
condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare, extindere şi dotare corp 
Spital Nou C1+C2”. Dl.Corozel. 

Dl.Corozel: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Marica. 
Dl.Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Toma.  
Dna Toma: 
- Prin Hotărârea Consiliului Judeţean Giurgiu nr.5 din 18 ianuarie 2018, modificată prin Hotărârea 

Consiliului Judeţean Giurgiu nr.21 din 19 martie 2018, s-a aprobat predarea către Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.”- S.A a aplasamentului situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul 
Bucureşti, nr.18 şi asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii 
menţionat. Ulterior, ca urmare a vizitei efectuate de proiectant, Spitalul Judeţean de Urgenţă 
Giurgiu, prin adresa nr.11554 din 21.06.2018, transmisă Companiei Naţionale de Investiţii -
“CNI” - S.A. cu adresa nr.8130 din 21.06.2018, a fundamentat necesitatea şi oportunitatea 
realizării atât a reabilitării cât şi a extinderii clădirii pentru crearea circuitelor funcţionale. În 
consecinţă, vă propun adoptarea unei hotărâri prin care cele două hotărâri anterioare să îşi 
înceteze aplicabilitatea în sensul că, denumirea obiectivului va fi “Reabilitare, extindere şi dotare 
Corp Spital Nou C1+C2” . 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Întrebări?Supun la vot. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.76 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.6 privind alocarea sumei de 30 mii lei Asociaţiei „Friends To Friends” - 

2008, pentru editarea revistei „Valahia”.Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 

- Aviz favorabil. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea:       
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu.Dna Stănculescu, pardon. 
Dna Stănculescu: 
- Asociaţia „Friends To Friends” ne solicită prin adresa 4839 din 18.04.2018, un sprijin financiar  

pentru editarea revistei „Valahia” pentru o perioadă , sprijin care va fi acordat pe o perioadă de 
12 luni, respectiv 2,5 mii lei pe lună.Precizez că revista promovează valorile artistice şi culturale 
din judeţul şi din municipiul Giurgiu, în scopul păstrării nealterate a identităţii obiceiurilor şi 
tradiţiilor locale. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Întrebări?Supun la vot. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.77 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.7 privind aprobarea Planului anual de acţiune privind serviciile sociale 

administrate şi finanţate din bugetul Judeţului Giurgiu pentru anul 2018. 
Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 

- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea:       
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Cioacă. 
Dna Cioacă: 
- Mulţumesc. În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 pentru aprobarea 

regulamentelor - cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a 
structurii orientative de personal, a fost întocmit Planul anual de acţiune privind serviciile sociale 
administrate şi finanţate din bugetul Judeţului Giurgiu pentru anul 2018. Aceste planuri cuprind 
date detaliate privind numărul şi categoriile de beneficiari, serviciile sociale existente, serviciile 
sociale propuse pentru a fi finanţate, programul de contractare a serviciilor din fonduri publice, 
bugetul estimat şi sursele de finanţare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Întrebări?Supunem la vot. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.78 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii oraşului Mihăileşti din Asociaţia de Dezvoltare 

Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”. 
Dl. Marica: 
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- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Cioacă. 
Dna Cioacă: 
- Mulţumesc. Prin Hotărârea nr.173 din 28 iulie 2010 a Consiliului Judeţean Giurgiu a fost 

aprobată asocierea judeţului Giurgiu cu unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu în 
vederea constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”. Prin 
Hotărârea nr.33 din 21 iunie 2018, Consiliul Local al oraşului Mihăileşti a aprobat retragerea 
acestui oraş din Asociaţie. Prin urmare, este necesară aprobarea retragerii oraşului Mihăileşti, 
precum şi mandatarea domnului Creţu Gabriel – reprezentantul Judeţului Giurgiu în Adunarea 
Generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient” pentru a vota în 
cadrul Adunării în sensul aprobării retragerii oraşului Mihăileşti şi pentru a semna Actele 
Adiţionale la Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Întrebări?Da, dl… 
Dl.Epure: 
- Dle preşedinte, nu particip la vot. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- S-a consemnat.Supun la vot proiectul. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.79 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.9 privind aprobarea proiectului „Modernizare drumul judeţean DJ 

503:Giurgiu-limită judeţ Teleorman” şi a cheltuielilor legate de proiect.Dl.Corozel. 
Dl.Corozel: 

- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Marica. 
Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Andrei. 
Dl.Andrei: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dl.Mardale. 
Dl.Mardale: 
- Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu a depus proiectul „Modernizare drumul judeţean 

DJ 503: Giurgiu - Ghizdaru - Gara Stăneşti - Gara Chiriacu - Toporu - limită judeţ Teleorman”, în 
cadrul Programului Operaţional Regional, Strategia Uniunii Europene privind Regiunea Dunării 
2014 -2020.Pentru finanţare, proiectul a fost evaluat din punct de vedere al admisibilităţii şi 
eligibilităţi, cât şi din punct de vedere tehnic şi financiar, îndeplinând condiţiile pentru a fi selectat 
spre finanţare. Penultimii paşi pentru încheierea contractului de finanţare este aprobarea prin 
hotărâre de consiliu judeţean a proiectului. Valoarea totală a cererii de finanţare este 
67.646.383,67 lei, contribuţia proprie este de 1.435.535,81 lei, asistenţa financiară nerambursabilă 
solicitată este în sumă de 66.210.847,86 lei. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult. Dacă sunt întrebări?Supun la vot. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.80 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.10 privind prelungirea promovării temporare a domnului Ion Violini 

pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director executiv al Direcţiei Judeţene de 
Evidenţă a Persoanelor Giurgiu.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Da.Începând cu data de 10 iulie 2018 expiră perioada de exercitare temporară a funcţiei de director 

executiv al Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor, în conformitate cu prevederile Legii 
nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Această promovare temporară pe un post vacant se 
poate prelungi cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici, pentru o perioadă de maximum 
3 luni numai în condiţiile în care a fost organizat concurs. În luna iunie ANFP a organizat concurs 
pentru ocuparea funcţiei publice de conducere, nu a fost ocupat. În urma solicitării Consiliului 
Județean Giurgiu, a fost acordat avizul privind prelungirea exercitării temporare, prelungirea promovării  
pentru exercitarea funcţiei vacante. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc mult.Întrebări?Da, este o greşeală în proiectul de hotărâre este trecut greşit anul, aş vrea 

să..e o eroare materială,  să o corectăm era 2017, e vorba de 2018.Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.81 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

Proiectul de hotărâre privind numirea temporară a doamnei Avram Teodora în funcţia 
contractuală de conducere vacantă de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială 
Mogoşeşti.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea:       
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Funcţia  de director al Centrului de Asistenţă Medico-Socială Mogoşeşti este vacantă şi, în 

conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2017, această funcţie poate fi ocupată temporar prin 
promovarea unui persoane care îndeplineşte condiţiile de ocupare a funcţiei de conducere.În 
acest sens, se propune desemnarea dnei Avram Teodora pentru îndeplinirea atribuţiilor acestei 
funcţii. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Întrebări?Supunem la vot. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
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Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.82 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.12 privind delegarea atribuţiilor corespunzătoare funcţiei publice de 

conducere de director general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului 
Giurgiu.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea:       
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Da. Începând cu data de 10 iulie, este o speţă asemănătoare Direcţiei Judeţene de Evidenţă a 

Persoanelor.Începând cu data de 10 iulie 2018 a expirat perioada de promovare, perioada de 6 
luni, această perioadă poate fi prelungită cu avizul agenţiei, numai în condiţiile în care agenţia a 
organizat concurs şi postul nu a fost ocupat. Agenţia a demarat procedura de organizare a 
concursului pentru ocuparea funcţiei publice de conducere de director executiv, este în procedură 
de desfăşurare concursul şi, până la încheierea acestei proceduri, este necesar ca să delegăm 
atribuţiile acestei funcţii unei persoane şi este propus dl.Sima Dan Valentin, cu delegare de 
atribuţii. 

   Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult. Dacă sunt întrebări?Dl.Sima este pe hol, dacă aveţi să-l întrebaţi ceva, eu 

pot să-l invit în şedinţa de consiliu. 
Dna Delea: 
- Nu numai pentru noi, pentru tot judeţul. 
   Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Chemaţi-l, pe dl!Da şi mai este la fel, tot o eroare, tot anul este greşit în proiectul de hotărâre, 

2017, e vorba de 2018, la art.1. Da, am greşit, ne cerem scuze. 
Dl.Sima: 
- Bună ziua!Sărut-mâna! 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vi-l prezint pe dl.Sima, noul director de la Protecţia copilului. Dacă vreţi să-i puneţi câteva 

întrebări? Dacă nu, supunem la vot proiectul de hotărâre.Băiat tânăr, putere de muncă, inteligent, 
avem aşteptări mari de la el, toţi.Sperăm să se ridice la nivelul aşteptărilor.Supun la vot 
proiectul. 

- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.83 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Numărul 13:Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării statului de funcţii al Direcţiei 

Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi Control Trafic Giurgiu.Dl.Marica. 
Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
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- Statul de funcţii al Direcţiei Judeţene de Transport, Administrarea Drumurilor Judeţene şi 
Control Trafic suferă trei modificări la gradele profesionale ale unor titulari ai posturilor care au 
susţinut examenul de promovare în grad profesional imediat superior, conform Hotărârii 
286/2011 a Guvernului şi pentru care au îndeplinit condiţiile de promovare şi mai este o funcţie 
contractuală de execuţie vacantă, de şofer, treapta I din cadrul Complexului mecanizare care se 
desfiinţează şi se înfiinţează un post de muncitor calificat, treapta I, la acelaşi compartiment. 

 Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc mult.Dacă sunt întrebări?Supun la vot proiectul. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.84 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul nr.14 pe ordinea de zi privind aprobarea regulamentului de organizare şi funcţionare, 

organigramei şi statului de funcţii ale Centrului Judeţean pentru Conservarea şi Promovarea 
Culturii Tradiţionale Giurgiu.Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea:       
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Da. La Centrul de Conservarea se propune o reorganizare a instituţiei în sensul că, se înfiinţează 

un compartiment şi se desfiinţează trei funcţii contractuale de execuţie ocupate şi trei funcţii 
contractuale de execuţie vacante.Se desfiinţează următoarele funcţii de execuţie ocupate cărora li 
se vor aplica prevederile Codului Muncii: referent editare, instructor machiaj-cosmetică şi 
administrator. Funcţii contractuale  de execuţie vacante care se desfiinţează sunt cea de contabil, 
este o normă întreagă, expert dans popular, 1/2 normă , de asemenea, 1/2 normă consilier juridic, 
rămânând cealaltă jumătate de normă şi un post de instructor cusături. 
Se înfiinţează un Compartiment artistic Dansuri populare ”Doina Dunării” cu un număr de şase 
funcţii contractuale de dansator.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.Vă rog, dle Corozel. 
Dl.Corozel: 
- Dle preşedinte, vreau să fac un amendament la acest proiect de hotărâre.La anexa privind statul 

de funcţii, se vor opera următoarele modificări: 
La funcţia de director adjunct, gradul este II şi nu I, aşa cum a fost trecut iniţial în anexă. În 
cadrul Compartimentului de cercetare la funcţia de documentarist, gradul este I şi nu II, în cadrul 
Compartimentului resurse umane, la funcţia de referent de specialitate, gradul este I şi nu II şi în 
Compartimentul financiar-contabil , la funcţia de contabil şef, gradul este II şi nu I aşa cum a fost 
trecut în anexă.Mulţumesc. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- - Cam multe greşeli.Vă rog, dna Dobre. 
Dna Dobre: 
- Dle preşedinte, îi mulţumesc frumos pentru prezenţă dnei director.Cu permisiunea dvs. şi a 

colegilor, aş vrea s-o întreb pe dna, în condiţiile în care restructurează posturi, practic câţi şomeri 
o să apară?Dacă dna îşi răspunde de această organigramă propusă pentru că prea mult 
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desfiinţează, noi ştiam că dânsa se străduie să aducă nişte bani prin aceste funcţii contractuale, 
ştiam că atrage nişte bani, prin cursurile care se fac.Acum nu ştiu dacă, prin ce propune, se mai 
aduc nişte bani la această direcţie şi aş vrea să-mi răspundă câte funcţii, câţi şomeri vor fi? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mai sunt alte întrebări? Pentru că aş vrea întâi să votăm amendamentul şi pe urmă o lăsăm pe dna 

director să ne răspundă.Da, vă rog. 
Dna Mihuţ:    
- Dle preşedinte, aţi remarcat dvs. un proiect de hotărâre cu prea multe greşeli şi cred că, 

insuficient analizat şi salut intervenţia dnei Dobre cu întrebarea.Aceeaşi întrebare am pus-o şi eu 
în comisia juridică.Eu ştiu că acest consiliu judeţean în ultima perioadă a înfiinţa posturi şi a 
angajat foarte multe persoane şi nu a desfiinţat posturi decât cel mult, la nivel foarte mic. Cred că 
nu s-a analizat cu mare, mare atenţie şi nu cred că este varianta cea mai bună propusă. 
Propunerea mea, deci vin şi eu cu un amendament, este să amânăm acest proiect de hotărâre şi 
haideţi să găsim o soluţie ceva mai bună! 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- După ce se termină luările de cuvânt, o s-o rog pe dna director să ne explice şi hotărâm împreună 

dacă-l votăm 
 Dna Mihuţ:    
- Şi o singură frază 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dacă-l amânăm sau dacă... 
Dna Mihuţ:    
- Şi o singură frază,  dacă mai îmi permiteţi. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog. 
Dna Mihuţ:    
- Întâmplarea face să lucrez destul de mult în dreptul muncii şi prognoza mea pentru eventuale 

contestaţii, că vor fi admise. Nu este în primul rând proiect de hotărâre de şedinţă extraordinară, 
dau un singur argument, doi, plin de greşeli, trei, desfiinţăm 3 locuri, funcţii contractuale şi  
funcţii publice, plus încă 3 vacante pentru a face un grup de dansatori. Bun, de acord, avem 
nevoie de aşa ceva, dar nu prin desfiinţare de posturi. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Păi, cred că era singura posibilitate.   
Dna Mihuţ:    
- Eu cred că dacă ne mai gândim, găsim şi alte posibilităţi, avem încredere, dle preşedinte. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Velicu. 
Dl.Velicu:  
- Mulţumesc, dle preşedinte.Stimaţi colegi, am fost contactat de persoanele mai mult sau mai puţin 

afectate de această situaţie şi mi s-a spus printre altele că sunt anumite cursuri pentru care s-au 
perceput deja, taxe pentru 2 ani de zile şi ele sunt în curs de desfăşurare. Dacă lucrurile stau aşa 
trebuie o analiză mult mai atentă şi trebuie văzut ce soluţie se impune a fi luată, pe lângă faptul 
că sunt o serie întreagă de greşeli pe care le-am remarcat împreună cu colega, dna Geta Mihuţ la 
comisia juridică. Eu zic că trebuie să analizăm mai bine proiectul ăsta de hotărâre, să vedem ce 
soluţii se impun pentru că, în eventualitate că persoanele nedreptăţite vor acţiona în instanţă, cu 
siguranţă la final, dacă soluţia va fi favorabilă, nu vreau să intru în amănunte pentru că s-ar putea 
să mă antepronunţ, vom fi obligaţi să şi plătim salariile restante şi să-i şi repunem în drepturi.Aşa 
că propun să fie analizat mai bine şi eventual, amânat proiectul respectiv. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Eu sunt de acord cu dvs.că proiectul are prea multe greşeli, este evident, dar să ştiţi că şi eu am 

fost contactat, însă nu ridic mâna în funcţie de presiunile care le fac unii sau alţii.Le clarificăm, 
dar nu spuneţi că v-au contactat, pentru că şi pe mine, dar mi se pare subiectiv.Oamenii sunt 
subiectivi. Noi analizăm şi în funcţie de ce vorbim aici, hotărâm dacă-l votăm sau nu-l votăm sau 
îl retragem. 

Dl.Velicu:  
- Dle preşedinte, oamenii pot spune orice.Noi trebuie să analizăm, v-am spus mai devreme că la 

comisia juridică s-au identifcat o serie întreagă de probleme, în proiectul de hotărâre.Trebuie 
analizat mai bine. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna care v-a trimis dvs. mesajul, mi l-a trimis şi mie, numai că are cam mult tupeu şi în spatele 

mesajului, sigur se ascunde ceva.Vă mulţumesc. 
Dl.Velicu:  
- Probabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna director, unde sunteţi?  
Dna Peţanca: 
- Sunt aici.Bună ziua!    
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, să ne explicaţi. 
Dna Peţanca: 
- Da.Eu am o explicaţie din punct de vedere managerial, nu din punct de vedere politic, care au fost 

considerentele mele.În primul rând 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Nu, nu, nu-mi vorbiţi de politică, nu-şi are rostul în şedinţa de consiliu, politicul. 
Dna Peţanca: 
- Nu, nu. Considerentele pentru care am cerut această modificare.Cursurile se termină la sfârşitul 

anului şcolar deci nu s-au încasat bani pe 2 ani de zile, nu se poate aşa ceva. Anul şcolar s-a 
terminat la 15 iunie şi cursurile se plătesc anual. Doi, nobila misiune şi principalul obiectiv al 
instituţiei este, sunt acelea de a păstra intimitatea culturală, tradiţională, iar în acest sens există 
doar 3 referenţi şi 15 angajaţi din personalul administrativ şi auxiliar, de aceea am considerat că 
pot veni în faţa dvs. să cer acest lucru. Am mai încercat să fac această modificare, adică să 
înfiinţez dansatori de fapt şi nu s-a putut, fie din considerente finaciare, fie din alte considerente 
şi, de această dată, aş vrea să-i mulţumesc dlui preşedinte că mi-a permis să vin în faţa dvs., 
pentru a cere sprijinul în realizarea unui mic nucleu de dansatori care sunt meniţi să păstreze 
tradiţia zonală ce începe să se dilueze, puţin câte puţin şi o pierdem.Suntem singurul centru din 
toată ţara care nu are un astfel de nucleu.Apoi, instituţuia este una mică, putem funcţiona foarte 
bine cu un singur contabil, nu este nevoie de două funcţii de contabil. Avem şi un magazioner, 
avem şi administrator. Avem o singură clădire de administrat deci putem funcţiona cu un singur 
astfel de post.Şi dacă dvs.consideraţi oportun ca la centrul de conservare, unde vorbim de tradiţii, 
păstrarea lor şi folclor să funcţioneze cosmetică, epilat, pensat şi toate celelalte ce derivă din 
această titulatură, eu cred mai oportun că acest curs poate fi făcut prin AJOFM, nu la centrul de 
conservare.     

  Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult. Dna director, vreau să vă întreb ceva.Cursurile acestea de manichiură, 

pedichiură, de ce discutăm noi aici, sunt pe un an de zile sau durează 2,3 ani?Adică, ştiţi ce mă 



  

16 
 

interesează, cei care au plătit anul trecut, aţi spus că s-a încheiat, ce se întâmplă, îşi pierd banii 
sau ..? 

Dna Peţanca: 
- Primesc adeverinţă că au executat un an de curs, nu-şi pierd banii. 
Dna Dobre: 
- 1 an din 2, 1 an din 2. 
Dna Peţanca: 
- Cursul durează 2 ani.Căutăm soluţii, să ştiţi. 
  Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ai măi doamnă, ce faceţi?Pe bune.De ce nu treceţi în partea cealaltă? 
Dna Peţanca:  
- Aşa niciodată nu vom reuşi să facem ordine în instituţie, să ştiţi.Niciodată nu vom reuşi pentru că 

nu găsesc oportun, să fac cosmetică la centrul de conservare şi tradiţii deci nu este un curs care ar 
trebui să existe aici, părerea mea.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Delea. 
Dna Delea: 
- Dl.preşedinte, dacă-mi permiteţi, ca o completare la ceea ce a menţionat dna director.Sunt participări 

la tot felul de concursuri şi olimpiade la care nu se poate participa cu astfel de reprezentanţi ai 
cursurilor de machiaj, e nevoie de dansatori acolo pentru că sunt tot felul de activităţi şi consiliul 
judeţean nu este reprezentat, consiliul local, da. Însă consiliul judeţean după cum ştiţi nu este 
reprezentat printr-un ansamblu.Acesta este principalul motiv de la care s-a plecat şi ideea că este o 
instituţie mică şi poate fi, prin acest colectiv destul de redus, poate fi uşor de administrat şi din punct 
de vedere finaniar consider şi eu, la fel ca şi dna Peţanca, că este suficient un post.Acesta este 
punctul meu de vedere pentru că lucrând în învăţământ văd, că la nivel judeţean, alte judeţe sunt 
foarte bine reprezentate de ansambluri şi sunt tot feluri de activităţi la care participă, însă dumneaei 
probabil, găseşte soluţie de fiecare dată prin colaborare, nu are echipa de dansatori. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Nu înţeleg cum a ajuns să se facă cosmetică, la promovarea culturii?Asta cred că e principala 

întrebare. 
Dna Delea: 
- Este probabil organigramă mai veche aprobată în alte vremuri. Nu ştiu, dna Peţanca ştie mai bine 

răspunsul. 
Dna Peţanca: 
- Aşa este şi aş vrea să completez faptul că acest curs nu are căutare, drept dovadă că de ani buni de 

zile funcţionează sub numărul efectiv de elevi care trebuie să fie 34-30. Anul acesta de exemplu, au 
încheiat doar 12 persoane acest curs deci nu este un curs căutat. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mai doreşte cineva să ia cuvântul?Vă rog, dna Mihuţ. 
Dna Mihuţ: 
- Dle preşedinte, sunt de acord să facem echipă de dansatori, nu se pune problema.Sunt de acord să 

angajaţi 3 dansatori, dar eu cred că încă, nu s-a găsit soluţia cea mai bună.A întrebat dna Delea, ce 
caută cus de cosmetică, mă rog, la centru de conservare.E adevărat nu sună bine, dar cred că trebuie 
să depistăm metode de a atrage bani pentru această instituţie, probabil ăsta a fost raţionamentul 
pentru care s-a acceptat aşa ceva.Se pare că nu s-a dovedit profitabil, asta este, dar una peste alta 
trebuie să extindem, să găsim bani, să păstrăm locurile şi să mărim această instituţie, nu efectiv, din 
ce în ce o micşorăm pentru că până la urmă, angajarea acestor 3 dansatori, într-adevăr, va aduce 
beneficiul promovării judeţului Giurgiu, la nivel folcloric tradiţional, 6, 3 echipe va aduce 
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promovare, dar bani insuficienţi, tot vor fi. Haideţi să găsim o modalitate, să ne gândim cu toţi, cum 
reuşim să aducem mai mulţi bani la insituţie pentru că un manageriat eficient nu înseamnă neapărat 
disponibilizare.Asta e ultima, ultima soluţie când, într-adevăr, niciuna din alte posibile soluţii, nu au 
ţinut.Iertaţi-mă, n-am nimic cu dna director, dar pe mine personal, nu m-a convins.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dl.Gavrilă. 
Dl.Gavrilă: 
- Nu vroiam să iau cuvântul, dar trebuie să spun câteva cuvinte.Cu 10 ani în urmă, când lucram în 

consiliul judeţean, dna Peţanca a devenit director la Centrul de creaţie prin comasarea Şcolii 
populare de artă, comasare, să zicem comasare.Am desfiinţat-o şi a rămas dna să conducă acest 
centru de creaţie. Într-adevăr, şi în acea perioadă, cred că la un an sau atunci, s-a reînfiinţat festivalul 
concurs „Pe marginea Dunării” care avusese o pauză destul de mare, 4-5-6 ani. Am găsit o soluţie cu 
foştii preşedinţi, îmi pare rău că nu este dl.Mustăţea, cu dl.Beianu şi dl.Mustăţea şi nu cred că în 8 
ani, dar în 5 - 6 ani, am găsit soluţia în care, dansatorii erau plătiţi de la consiliul judeţean.8-10-12-
16 dansatori, nu-mi mai amintesc, dar erau platiţi de la consiliul judeţean.Nu sunt de acord să 
eliminăm aceste posturi pentru că tot dna a venit acum 4-5-6 ani şi anul trecut şi acum 2 ani cu 
organigrama şi am votat-o cu toţii.Putem să ne uităm în organigrama de anul trecut, erau şi atunci 
aceleaşi funcţii. Haideţi să găsim o soluţie în care să rămână şi aceşti angajaţi în continuare pentru că 
nu poţi să întrerupi, există cursul de 2 ani şi acum să-l faci de un an.Să găsim o soluţie în care şi 
aceşti 6 dansatori să-i angajăm pentru că sunt necesari, sunt utili şi nu 6, poate chiar 10, dacă găsim o 
soluţie financiară.Şi eu spun că se găseşte.Haideţi să amânăm acest punct de astăzi, de pe ordinea de 
zi şi împreună cu dna director Stănculescu, dânsa ştie foarte bine ce spun eu, am găsit soluţii în anii 
care au trecut şi am finanţat10 sau 12 dansatori.I-am plătit lunar nu ştiu care au fost, dna Stănculescu 
ştie mai bine, dar e păcat să dăm nişte oameni acuma afară şi iar ar fi mare păcat, să nu angajăm 
aceşti dansatori.Haideţi să amânăm dle preşedinte, propun să amânăm şi să găsim cea mai bună 
soluţie şi eu ştiu, peste o săptămână, două, o şedinţă extraordinară sau de îndată şi poate găsim o 
soluţie bună şi dna să fie mulţumită şi legal, din punct de vedere, consiliul judeţean să ridice mâna 
dle, în cunoştinţă de cauză am votat şi am angajat aceşti 6-8-10 dansatori şi au rămas în continuare şi 
angajaţii care sunt acuma, au rămas pe funcţiile care sunt, pe posturile care sunt.Să dai acuma un om 
afară, unde să se ducă în judeţul Giurgiu?Sincer, că în afară de consiliul judeţean cu direcţiile care 
sunt, unde dracu să se mai angajeze?Iertaţi-mă! N-are unde, credeţi-mă!    

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Auziţi?Nu suntem mama răniţilor. 
Dl.Gavrilă: 
- Ştiu, ştiu dle preşedinte. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Nu aşa judecăm lucrurile.Sunt utili manichiuriştii ăia? 
Dl.Gavrilă: 
- Zic că sunt şi utili. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Sau nu sunt. 
Dna Delea: 
- Asta-i întreb eu pe colegii mei, dacă-mi permiteţi, după toate discuţiile pe care le-am avut astăzi, aici 

puteţi accepta să apară în continuare instructor machiaj-cosmetică, spre exemplu zic, în organigramă 
atâta vreme cât este un centru cultural de promovare a tradiţiei giurgiuvene? 

Dna Mihuţ: 
- Dna Delea, haideţi să încercăm să-i transformăm, să le oferim altceva! Una peste alta, o trupă de 

dansatori merge machiată, merge aranjată o cântăteaţă, măcar să facă machiaj.  
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Păi nu că nu încasează, dnă, dacă ne machiază dansatorii. 
Dna Delea: 
- Problema este că nu sunt solicitări acolo, dnă şi ştiţi foarte bine lucrul ăsta. 
Dna Mihuţ: 
- Acest post a fost propus tot de dna director, nu de mine. 
Dna Peţanca: 
- Nu a fost propus de mine. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dar de cine a fost propus, dnă? 
Dna Delea: 
- Nu cunosc aşa ceva. 
Dna Peţanca: 
- Acest post a fost preluat. A fost înfiinţat de cosmetică-machiaj, este înfiinţat de pe alte vremuri 

înainte să vin eu şi aşa l-am preluat.Am încercat să fac modificări şi nu am reuşit 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Aşa este. 
Dna Peţanca: 
- De aceea am spus că astăzi, am avut această posibilitate.  
Dna Peţanca: 
- Adevărul este că dna director a încercat şi anul trecut să încheie povestea cu cosmetica. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dl.Velicu. 
Dl.Velicu: 
- Mulţumesc.Dacă tot a deschis dna director problema, de când provine, de când este în organigramă 

acest post? 
Dna Peţanca: 
- Are vreo 13-14 ani acest post.   
Dl.Velicu: 
- Am înţeles.Ok. 
Dna Peţanca: 
- Am considerat că nu este oportun din analizele pe care le-am făcut, în urma evaluărilor, neavând 

cursanţi  
Dl.Velicu: 
- Am înţeles şi respect ceea ce spuneţi dvs.este pertinentă intervenţia, numai că nu ştiam că sunt numai 

12 persoane înscrise la acest curs. Este un curs, să zicem pe jumătate sau o ţintă, pe jumătate 
atinsă.Nici pe jumătate. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Aşa e în fiecare an, nu numai anul ăsta. 
Dl.Velicu: 
- Dar în acelaşi timp, având deja un an de zile de curs persoanele respective, întrerupând acum, s-ar 

putea să-i viciem şi de acest an, adică au făcut degeaba acest an.Nu ştiu, trebuie găsită o soluţie, 
părerea mea.În altă ordine de idei, nu vreau să influenţez pe nimeni în niciun fel, tocmai de aia sunt 
întrebări fără răspuns şi vream răspunsurile. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ok. Haideţi să votăm amendamentul dlui vicepreşedinte Corozel!    
- Cine este pentru? Cu modificările. 
Dna Delea: 
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- Erori de redactare.  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi acum votăm întreg proiectul de hotărâre. Cine este pentru? 
Dna Mihuţ: 
- Erau amendamentele, dle preşedinte, de amânat şi pe urmă proiectul 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Votăm.Cine este pentru amânarea proiectului de hotărâre? 
Dna Bălăceanu: 
- 7 voturi ( dna Mihuţ, dna Neagu, dl.Radu, dl.Gavrilă, dl.Velicu, dl.Epure şi dl.Chiran) 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi acum votăm proiectul de hotărâre.  
- Cine este pentru? 
Dna Bălăceanu: 
- 21 de voturi „pentru”. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.85 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.Şi acum ultimul punct pe ordinea de zi.Împotrivă ?Abţineri?Îmi cer scuze. 
Dna Bălăceanu: 
- 8 „abţineri”( dna Mihuţ, dna Neagu, dl.Radu, dl.Gavrilă, dl.Velicu, dl.Epure,  dl.Chiran şi dna 

Dobre) 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Îmi cer scuze. 
Dna Bălăceanu: 
- Şi dna Dobre s-a abţinut? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi acum ultimul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea organigramei şi 

statului de funcţii ale Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu. 
Dl.Marica. 

Dl. Marica: 
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dna Delea. 
Dna Delea:       
- Aviz favorabil. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Ionescu. 
Dna Ionescu: 
- Hotărârea Guvernului nr.1434 din anul 2004 a fost abrogată de Hotărârea Guvernului nr. 797/2017 şi 

această hotărâre cuprinde Regulamentul -cadru de organizare şi funcţionare al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului precum şi criterii privind structura organizatorică şi numărul 
de personal.În acest sens,au fost propuse modificări privind structura Direcţiei Generale de Asistenţă 
Socială în sensul că, în această structură trebuie prevăzut obligatoriu anumite compartimente şi 
servicii sociale care trebuie licenţiate conform prevederilor acestei hotărâri şi de asemenea, s-a 
solicitat pentru această structură organizatorică avizul consultativ al Ministerul Muncii şi Justiţiei 
Sociale şi avizul privind funcţiile publice ale Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Modificările de structură sunt prevăzute în referatul şi expunerea de motive la proiectul de hotărâre 
şi sunt în principal axate pe: desfiinţare de funcţii publice vacante, înfiinţare de funcţii publice de 
conducere şi de execuţie, reorganizarea unor compartimente în a căror structură sunt prevăzute  
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funcţii contractuale.Nu se desfiinţează nicio funcţie contractuală sau publică ocupată, se produc doar 
modificări de posturi în cadrul acestor compartimente, mutări definitive şi redistribuiri. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări?Supunem la vot proiectul.    
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.86 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ordinea de zi a fost parcursă. Declar închise lucrările şedinţei extraordinare publice.Vă 

mulţumesc. 
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