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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 IANUARIE 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 ianuarie 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 Absent 
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  
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 
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Lucrările şedinţei sunt conduse de către dl. Lucian Corozel -vicepreşedintele 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 – consilier C.J.G; 
- Dna Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G ; 
- Dna Burcea Daniela – director executiv C.J.G.; 
- Dna Cioacă Daniela –  director executiv C.J.G ; 
- Dna Ionescu Mariana – consilier C.J.G; 
- Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 
- Este prezentă dna.Daniela Ionela Pătru  –  secretarul judeţului Giurgiu. 
- Lucrările şedinţei sunt asigurate de doamna Iulia Teodorescu, consilier juridic în cadrul Direcţiei 

juridice, Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu şi arhivă. 
 
 
 

Se intonează Imnul Naţional 
 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Bună ziua! Bine ne-am reîntâlnit în anul 2018. Fiind  prima şedinţă la care participăm împreună, 

daţi-mi voie să vă urez, un an 2018 plin de sănătate, de bucurie, de fericire şi numai împliniri!Să 
sperăm că o să avem parte numai de şedinţe liniştite, cu discuţii în contradictoriu constructive. O să 
ţin locul dlui preşedinte astăzi. Dl preşedinte se află la Guvernul României să semneze un contract 
de finanţare pentru achiziţia unui CT şi a unui computer RMN pentru Spitalul Judeţean de Urgenţă. 
Din 31 de consilieri judeţeni sunt prezenţi 28, astăzi. Declar statutară şedinţă extraordinară publică 
din data de 09 ianuarie 2018. Haideţi să începem prin aprobarea ordinei de zi, dacă toată lumea  a 
intrat în posesia ei.  

- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  
- Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice extraordinare din data de 11 decembrie 2017 a 

Consiliului Judeţean Giurgiu 
Prezintă: dna.Daniela Ionela Pătru  - secretar al judeţului 

 
- Expunerea de motive nr.50 din 03 ianuarie 2018, referatul nr.51 din 03 ianuarie 2018 al Direcţiei 

economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului 
local  a deficitului sectiunii de funcţionare şi de  dezvoltare, pe anul 2017 
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
     dna.Florentina Stănculescu    - dir. executiv adj 
 
 

- Expunerea de motive înregistrată la nr.74  din 04  ianuarie 2018 şi referatul nr.75 din 04 ianuarie 
2018 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării 

23. Neagu Cristiana-Daniela PNL Prezent 
24. Radu Marius-Ionuţ PNL Prezent 
25. Gavrilă Dumitru PNL Prezent 
26. Boerescu Mihnea-Mihai PNL Absent 
27. Velicu Florian PNL Prezent 
28. Epure Emil-Nicolae PNL Prezent 
29. Iacob Marius Nicuşor PNL                   Prezent 
30. Mustăţea Vasile ALDE Prezent 
31. Basangiac Constantin ALDE Absent 
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comunei Roata de Jos din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat 
Public Eficient” 
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Cioacă    - dir. executiv 
 
 
- Expunerea de motive nr.93 din 04 ianuarie 2018, referatul nr.94 din 04 ianuarie 2018 al 

Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect 
de hotărâre privind promovarea temporară a doamnei Neacşu Sorina Mirela pentru exercitarea 
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 
    dna Mariana Ionescu    - consilier  
 

 
- Expunerea de motive nr.99 din 04 ianuarie 2018, referatul nr.100 din 04 ianuarie 2018 al 

Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect 
de hotărâre privind promovarea temporară 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 
    dna Mariana Ionescu    - consilier  

 
 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc mult.Trecem la primul punct pe ordinea de zi: aprobarea procesului verbal al şedinţei 

publice extraordinare din data de 11 decembrie 2017. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate. Mulţumesc. Punctul nr.2 pe ordinea de zi: 

Proiect de hotărâre privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului 
secţiunii de funcţionare şi de dezvoltare, pe anul 2017. Dna Stănculescu. 

Dna Stănculescu: 
- În anul 2017 prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.175 s-a aprobat utilizarea excedentului bugetului 

local ca sursă de finanţare a cheltuielilor secţiunii de dezvoltare în limita sumei de 27.015 mii lei, iar 
prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.182 s-a aprobat acoperirea temporară a golurilor de casă 
provenite din decalajele între veniturile şi cheltuielile secţiunii de funcţionare în limita sumei de 
12.000 mii lei; pe parcursul exercitiului  bugetar al anului 2017 a fost utilizată în acest sens suma de 
9.981.364,75 lei ca sursă de finanţare a secţiunii de dezvoltare şi suma de 11.537.443,39 lei pentru 
sectiunea de funcţionare. În conformitate cu Ordinului Ministerului Finanţelor Publice pentru 
aprobarea Normelor metodologice privind încheierea execitiului bugetar al anului 2017 nr.3244, 
conturile de venituri şi de cheltuieli ale celor două secţiuni se închid prin contul de excedent al celor 
două secţiuni, în speţa noastră rezultând, că la finele anului, secţiunea de funcţionare înregistrează un 
excedent în sumă de 11.337.422,17 şi după efectuarea operaţiunilor de închidere, un deficit de 
200.021,22, iar secţiunea de dezvoltare întregistrează un excedent de 1.154.835,06, iar după 
efectuarea operaţiunilor de închidere, un deficit de 8.826.529,69. În acest sens, am întocmit proiectul 
de hotărâre. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt discuţii?Dacă nu, supun la vot acest proiect de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.1 
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Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea 

aderării comunei Roata de Jos din judeţul Giurgiu la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară 
„Iluminat Public Eficient”. Dna Cioacă. 

Dna Cioacă: 
- 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.68 din 27 
octombrie 2017, Consiliul Local al Comunei Roata de Jos a aprobat aderarea acestei comune la 
Asociaţie. Ţinând cont de prevederile Statutului Asociaţiei, în cadrul Adunării Generale a 
Asociaţilor, reprezentanţii unităţilor administrativ-teritoriale membre votează aderarea noilor 
membrii doar în baza unui mandat special. Prin urmare, este necesară aprobarea aderării comunei 
Roata de Jos, precum şi mandatarea domnul 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 aderării comunei Roata de Jos şi pentru a semna Actele 
Adiţionale la Statutul şi Actul Constitutiv al Asociaţiei.  

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.Dacă sunt discuţii? 
Dl.Epure: 
- Dle.preşedinte, nu particip la vot, la acest punct. 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.S-a consemnat.Haideţi să votăm! 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?(dl.Epure) 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate  de voturi devenind hotărârea nr.2 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.Următorul proiect de hotărâre privind promovarea temporară a doamnei Neacşu Sorina 

Mirela pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director general al Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu.Dna Ionescu. 

Dna Ionescu : 
- Având în vedere faptul că funcţia publică de conducere de director general al Direcţiei Generale de 

Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului este vacantă, în vederea asigurării conducerii acestei direcţii, 
am solicitat avizul ANFP pentru promovare temporară,  pentru doamna Neacşu Sorina Mirela, 
pentru o perioadă de 6 luni. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Dacă sunt discuţii?Dacă nu sunt, propun să supunem la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.3 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc.Şi ultimul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind promovarea temporară 

a domnului Ion Violini pentru exercitarea funcţiei publice de conducere de director executiv al 
Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Giurgiu. Dna Ionescu. 

Dna Ionescu : 
- Aceeaşi speţă este şi în cazul funcţiei publice de conducere de director executiv, exercitare 

temporară pe o perioadă de 6 luni cu avizul Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici. 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Dacă sunt discuţii şi aici?Dacă nu, supun la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate. 
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Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.4 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Ordinea de zi a fost parcursă. Declar închise lucrările şedinţei extraordinare din data 

de 09 ianuarie 2018.Vă mulţumesc tuturor pentru prezenţă. O zi bună! 
 
    

 
 
 
 
 
 
 

  P R E Ş E D I N T E, 
                           

          MARIAN MINA                                              
            SECRETAR AL JUDEŢULUI   
 

                                                                                                   Daniela Ionela Pătru 
 

 
 
 
 
 
 
 
Redactat, 
Iulia Teodorescu _________ 
Giurgiu,09 ianuarie  2018  


