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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 18 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 18 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 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  
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 Absent  
26. Boerescu Mihnea-Mihai PNL Absent 
27. Velicu Florian PNL Prezent 
28. Epure Emil-Nicolae PNL 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 – consilier C.J.G; 
- Dna Toma Camelia – coordonator compartiment C.J.G ; 
- Dna Cioacă Daniela –  director executiv C.J.G ; 
- Dna Stoian Ileana – 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 Madina Bălăceanu, consilier juridic în cadrul 

Direcţiei juridice şi achiziţii publice - Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu şi 
arhivă. 

 
Se intonează Imnul Naţional 

 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Bună ziua! Are toată lumea ordinea de zi?O să dau citire primului proiect de hotărâre. Nu, întâi 

supunem la vot ordinea de zi. Îmi cer scuze.  
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? 6 “abţineri” (dna Mihuţ, dna Neagu, dl.Radu, dl.Velicu, 

dl.Epure şi dl.Nicuşor).  
 
1. Expunerea de motive nr.536 din 12 ianuarie 2018, referatul nr.537 din 12 ianuarie 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 şi dotare corp Spital Nou C1+C2” 
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
     dna.Ileana Stoian     - consilier 
 

2. Expunerea de motive înregistrată la nr.752  din 17 ianuarie 2018 şi referatul nr.753 din 17 
ianuarie 2018 al Compartimentului Programe şi Proiecte Europene şi Proiect de hotărâre 
pentru modificarea Hotărârii nr. 201 din 11 octombrie 2017 a Consiliului Judeţean Giurgiu 
privind aprobarea proiectului “COORDINATION, ACCESS AND JOINT FORCES FOR A 
SAFER AREA”, acronim: CAF- (Coordonare, acces şi forţe comune pentru o regiune mai 
sigură), cod proiect: e-MS RO-BG – 441 şi a cheltuielilor legate de proiect 
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dl.Nicu Mardale     - coordonator compartiment 
 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Primul proiect pe ordinea de zi:  
- 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 

29. Iacob Marius Nicuşor PNL                   Prezent 
30. Mustăţea Vasile ALDE Absent  
31. Basangiac Constantin ALDE Prezent 
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amplasamentului situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, B-dul Bucureşti, nr.18 şi 
asigurarea condiţiilor în vederea executării obiectivului de investiţii “Reabilitare şi dotare corp 
Spital Nou C1+C2”. 

Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Domnule preşedinte! 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog! 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Dacă îmi daţi voie, vreau să fac un amendament la art.1 al acestui proiect, în sensul completării 

sintagmei corp Spital Nou C1+C2 cu formularea ”mai puţin secţia Unitate de Primiri Urgenţe 
din corp C1”. Mulţumesc! 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Supun la vot amendamentul, vă rog domnul… 
Dl. Basangiac: 
- Dacă tot e vorba de amendamente, predarea în ce sens, ca să înţeleagă din punct de vedere 

juridic. În administrare, în… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Predarea în administrare pentru că acest spital urmează să fie urcat pe SEAP,în vederea semnării 

contractului şi dacă nu au amplasamentul, nu poate fi urcat pe SEAP. 
Dl. Basangiac: 
- Am înţeles,  numai că trebuie făcută modificarea în proiect. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Durata derulării… da, da. Am înţeles, sunt de acord. Votez cele două amendamente. Cine este 

pentru?  Împotrivă? Abţineri? 6 “abţineri” (dna Mihuţ, dna Neagu, dl.Radu, dl.Velicu, dl.Epure 
şi dl.Nicuşor).  

Dna Pătru – secretar al judeţului: 
- O rugăminte. Să formuleze exact amendamentul, în ce sens, cum vrei să modificăm proiectul. 
Dl. Velicu: 
- Tocmai asta e problema, îl predăm definitiv sau? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Nu, îl predăm pe perioada derulării contractului. 
Dl. Velicu: 
- Din titulatură nu reiese asta. Deci, la modalitatea cum aţi citit dumneavoastră, se înţelege că îl 

predăm definitiv. 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Pe perioada realizării de către C.N.I. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Auziţi! Ia uitaţi-vă puţin, în hotărâre, la art.1 ce scrie? Pe perioada realizării de către C.N.I. S.A. 

a obiectivului de investiţii “Reabilitare şi dotare corp Spital Nou C1+C2”.  
Dna Dobre: 
- Este foarte clar. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mai citiţile, şi pe urmă, poate le şi votaţi. Amendamentul dumneavoastră mai îşi are rostul în 

condiţiile astea? 
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Dna Pătru – secretar al judeţului: 
- Uite proiectul de hotărâre 
Dl. Basangiac: 
- Eu l-am văzut şi eu. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Păi, nu ştiu să vă spun perioada de timp pentru că poate să se semneze contractul pe doi ani sau 

pe trei ani, nu ştiu să vă spun… 
Dl. Basangiac: 
- Domnule preşedinte, m-aţi înţeles greşit. Predarea simplu, nu vreau să încurc, vreau să ajut. 

Predarea simplu poate să însemne 1000 de lucruri, da? Chiar dacă restul articolului din hotărârea 
de consiliu e explicită. Trebuie să spuneţi şi ce fel de predare. Atât am spus. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Pe durata realizării obiectivului.  
Dl. Velicu: 
- Toată chestiunea asta trebuia să se regăsească în titlu, domnule preşedinte. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cum să se regăsească dacă eu nu ştiu pe ce perioadă de timp încheie CNI… 
Dl. Velicu: 
- Predarea corp C1+C2 de la Spitalul judeţean pe perioada executării lucrărilor de către X sau 

către X pe perioada lucrărilor, nu ce spune în proiectul de hotărâre. În proiectul de hotărâre 
poate spune orice. 

Dl.Iacob: 
- Şi domnule preşedinte, scuzaţi-mă că intervin, dar această şedinţă este una… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Auziţi, trebuie să ridicaţi două degete şi să vă las eu să vorbiţi. 
Dl.Iacob: 
- Am înţeles. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Până atunci aşteptaţi-vă rândul. Vă rog, domnul Velicu. 
Dl. Velicu: 
- Da, asta am vrut să spun.Trebuia să se regăsească din titlu toate aceste aspecte. Trebuia să reiasă 

din titlu. 
Dna Dobre: 
- Hai să incercăm să le punem cap la cap… 
Dl. Velicu: 
- Nu în conţinut, pentru că în conţinut poate scrie orice. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, doamna Pătru. 
Dna Pătru – secretar al judeţului: 
- În conformitate cu prevederile Legii 24/2000 care menţionează strict, cum se întocmeşte un act 

administrativ, nu putem trece tot conţinul proiectului în titlu, titlu este pe scurt, ca să vorbesc 
mai simplu. Deci, în conţinutul actului administrativ pe care îl aprobăm, acolo se reglementează 
toate aspectele şi se explicitează titlul. Nu putem să trecem în titlu toate articolele din hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, domnul Nicuşor. 
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Dl.Iacob: 
- Domnul preşedinte, după părerea mea, toate aceste discuţii au loc pentru că şedinţa aceasta este 

mai degrabă una de îndată şi nu extraordinară, având în vedere că am fost anunţaţi aseară, cel 
puţin eu, şi am fost convocaţi fără materiale informative, fără comisii unde să se discute toate 
aceste aspecte şi juridice şi de altă natură, cred eu, aşa cum spuneam, au loc discuţii şi probabil 
că nu ar fi trebuit să aibă loc. Tocmai, de aceea, ne şi motivăm abţinerea la cele două proiecte de 
hotărâre, noi, grupul PNL. Mulţumesc! 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Este de îndată, pentru că noi la ora unu trebuie să predăm amplasamentul şi de aceea este de 

îndată. 
Dl.Iacob: 
- Sunt de acord cu dumneavoastră, şi dacă aşa stau lucrurile, dar mai ales atunci când sunt 

proiecte de hotărâre cu atât de mare importanţă ce vizează spitalul judeţean şi alte chestiuni, cred 
că, mai degrabă, trebuiesc elaborate mai bine. Asta e părerea mea. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cum să le elaborez mai bine, dacă noi am primit telefon ieri la ora trei…  
Dl.Iacob: 
- Prin comisii. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- …să depunem documentaţia astăzi, cum aş fi putut eu sau noi, consiliul să le… 
Dl.Iacob: 
- Dar şi noi trebuie să votăm în cunoştinţă de cauză fiecare proiect, mai ales, aşa cum spuneam 

aceste  proiecte care sunt foarte importante. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Bun. Mai spuneţi-mi odată, vă rog frumos, ce nu aţi înţeles din acest proiect pentru că rezolvăm 

problemele acum, aici. Ce nu aţi înţeles dumneavoastră? 
Dl.Iacob: 
- Păi, în opinia mea punctul de vedere al domnului Basangiac e extrem de întemeiat, şi, aşa cum 

vă spuneam, neavând materiale, nefiind comisie, eu, cel puţin şi cred şi colegii mei, nu am 
înţeles mare lucru.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Păi… 
Dl.Iacob: 
- Şi nu vrem să ne asumăm acest vot, dar nici să votăm împotrivă, pur şi simplu ne abţinem. Atât. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ştiu, ştiu, e… ştiu.  
Dl.Iacob: 
- Mulţumesc! 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Materialele v-au fost transmite ieri la ora trei, trei şi douăzeci.Dacă nu aţi avut timp, în atâtea ore 

să le studiaţi, îmi pare rău. Eu cred că este de maximă importanţă acest proiect, cu spitalul. 
Dl.Iacob: 
- Nu neg ce spuneţi, dar tocmai ce spuneam mai devreme vrem pe viitor… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Da. Aşa e ordinea pe unitate, am înţeles, gata! 
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Dl Velicu: 
- Nu, nu, hai… 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ok. Haideţi, votăm amendamentul dlui Corozel!Dl.Basangiac, ce anume vreţi să trecem în 

amendamentul dvs.? 
Dl.Basangiac: 
- Nu era neapărat un amendament, eu cred că s-a scăpat din vedere la editarea proiectului. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Bun ce vreţi, cum vreţi să... 
Dl.Basangiac: 
- Nu cum vreau eu. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cum credeţi că ar trebui refăcut acest? 
Dl.Basangiac: 
- Ca şi în cazul drumurilor când predam în administrare spre, cred că aşa este cazul şi aici, să scrie 

predarea în administrare. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Modificăm pe perioada derulării contractului, e ok.  
Dl.Basangiac: 
- Nu mă interesează perioada, domnule preşedinte. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Păi din asta reiese perioada în care este dat în administrare, din asta reiese timpul, pe perioada 

derulării… 
Dl.Basangiac: 
- Ok. Atunci, ca să nu încurce cu nimic, eu îmi retrag amendamentul. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Domnul Velicu. 
Dl.Velicu: 
- Mulţumesc.Lăsând la o parte titulatura pe care am discutat-o mai devreme, să înţeleg că acest 

caracter de urgenţă al acestei şedinţei este determinat de un telefon primit ieri? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Da. E un telefon de la C.N.I. pentru că noi purtăm corespondenţă cu Compania Naţională de 

Investiţii. 
Dl.Velicu: 
- Prin telefon? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi prin telefon şi prin email şi prin adrese, prin tot.   
Dl.Velicu: 
- Poate astăzi nu puteam veni, mare parte din noi. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi eu ce trebuie să vă răspund acum?Nu puteţi, nu puteţi.Am văzut că lipseşte şi dl.Boerescu, îl  
- mai aşteptăm?Dl.Boerescu, vine astăzi? 
Dl.Velicu: 
- Haideţi să nu divalgăm discuţiile. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- A, mă scuzaţi! 
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Dl.Iacob: 
- Vă răspund eu.Dl.Boerescu şi-a dat demisia. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- N-am ştiut, că nu-au ajuns la noi.La noi ajung pe whatsapp demisiile de la dvs. 
Dl.Iacob: 
- A ajuns mai întâi la noi şi noi trebuie să luăm şi să stabilim...  
Dl.Velicu: 
- Haideţi să nu ducem în derizoriu discuţiile din consiliul judeţean! 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
-  Demisia se dă la mine, nu la partid. 
Dl.Iacob: 
- Şi la dvs.sunt de acord, dar mai întâi la noi, ca să vă facem o adresă către dvs. 
Dl.Velicu: 
- Să înţeleg că problema dlui Boerescu e mai importantă decât predarea spitalului 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- E consilier judeţean pentru mine orice consilier judeţean dacă are o problemă  
Dl.Velicu: 
- Lăsaţi-o că asta se va descurca şi o să aibă toată lumea cunoştinţele necesare. Problema este 

următoarea. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cine ne mai face nouă dl.Velicu, reclamaţii dacă a plecat dl.Boerescu?   
Dl.Velicu: 
- Acest telefon, dvs.consideraţi că justifică o şedinţă de îndată, a consiliului judeţean? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- 100%, bineînţeles.Comunicarea pe care noi o avem cu CNI este importantă, o avem cu dna 

director de la CNI, avem cu responsabilul care se ocupă de spitale.  
Dl.Velicu: 
- Am înţeles, dar nu comunică două persoane fizice, comunică două instituţii. Instituţiile nu 

comunică, de regulă, mâine vreau o hotărâre de consiliu care implică convocare şi votare, în 
consiliul judeţean. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Auziţi, eu vă înţeleg  punctul de vedere, discuţiile sunt inutile. Votaţi bine, dacă nu votaţi, iar 

bine.V-am lăsat să vă expuneţi punctul de vedere. 
Dl.Velicu: 
- Am expus de nenumărate ori aceste aspecte legate de convocarea şedinţe ordinare pentru 

proiecte care nu sunt de discutat în astfel de şedinţe şi de asemenea, astfel de situaţii cu care ne 
confruntăm astăzi. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Măi oameni buni, vorbim de predarea unui amplasament, atât.Predarea unui amplasament. 
Dl.Velicu: 
- Dle, noi vorbim de convocarea unei şedinţe a consiliului judeţean pe nişte considerente care mi 

se par total .. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Asta este mai important pentru dvs. 
Dl.Velicu: 
- Este foarte important. Pentru unul din proiectele din decembrie, toţi consilierii, am înţeles, că 

avem plângeri penale, ştiţi?  
Dl.Velicu: 
- Nu ştiu.Cu lemnele, cu ce?Boerescu? 
Dl.Velicu: 
- Nu. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cu crăcile? 
Dl.Velicu: 
- Cu o reziliere de contract. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Eu nu ştiu despre ce e vorba,  dar suntem pregătiţi să răspundem la orice .. 
Dl.Velicu: 
- Păi vedeţi.În altă ordine de idei, toată lumea trebuie să înţeleagă că răspunderea pentru vot este 

personală a fiecărui consilier în parte, da?Şi pentru asta ridicăm probleme şi pentru asta vrem 
informaţii şi pentru asta executivul 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Le-aţi avut de la trei şi jumătate de ieri. 
Dl.Velicu: 
- Lăsaţi-mă să vorbesc.  
Dl.Velicu: 
-  Executivul.. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi, nu pot să vă las să bateţi câmpii. 
Dl.Velicu: 
- Nu bat câmpii.Dacă spuneţi că bat câmpii  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- De la ora trei le-aţi avut.De ce nu le-aţi studiat? 
Dl.Velicu: 
- Executivul este obligat să ne pună la dispoziţie  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- V-a pus de la ora trei, învăţaţi să citiţi, deschideţi-vă e-mail-urile.Vreţi să le votaţi bine, nu, iar 

bine. Nu se poate să avem asemenea discuţii aici. 
Dl.Velicu: 
- Atenţie!Aici sunteţi pe un tărâm total greşit.  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ce v-a ţinut de la trei şi jumătate să nu studiaţi proiectele care le-aţi primit pe e-mail, aşa cum aţi 

cerut? 
Dl.Velicu: 
- Eu am văzut azi noapte, spre exemplu la douăsprezece şi jumătate.  
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Verificaţi-vă e-mailul! 
Dl.Velicu: 
- Nu s-a putut deschide e-mailul pentru că e trimis într-un format care implică upgradarea lui, 

despre ce vorbim?Şi nu e prima dată. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Doamne, Doamne!Da, dna Dobre, vă rog. 
Dna Dobre: 
- Dle preşedinte. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Pe site-ul consiliului, pe e-mail, peste tot. Mai mult, ce să fac? 
Dl.Velicu: 
- Acolo nu reiese careacterul de urgenţă, telefon primit ieri, dle. Ăsta nu-i caracter de urgenţă. 
Dna Dobre: 
- Dl.Velicu, vă rog frumos, lăsaţi-mă că e şi rândul meu să vorbesc şi eu doar un  minut. Dle 

preşedinte, dacă observăm, din mass-media informaţia, atât în Bucureşti, cât şi în toată ţara, 
opoziţia e împotriva reabilitătării şi a construirii de spitale. Clar! Ce s-a întâmplat în Bucureşti e 
jalnic ca opoziţia să fie împotriva construirii celui mai mare şi modern spital din ţară şi în toată 
ţara nu se votează construirea de spitale şi reabilitarea lor. Aduceţi-vă aminte că ei sunt cei care 
au închis spitale şi cei care au zis că nu ne trebuiesc spitale şi le-au închis ca să se distrugă ca 
acum, să putem să avem o şansă. 

Dl.Velicu: 
- Câte spitale a făcut PSD-ul în mandatul ăsta,dnă? 
Dna Dobre: 
- Am terminat!Sunteţi împotriva construirii şi reabilitării spitalelor atât în Bucureşti, în Giurgiu şi 

în toată ţara.Vă putem spune câte aţi închis.Că noi nu avem nevoie de spitale, punct. Deci nu 
cred că mai e cazul să continuăm dezbaterile pe acestă temă. Sunt împotrivă, foarte bine, să-i 
vadă şi presa, să-i vadă toată lumea că sunt împotriva construirii şi reabilitării drumurilor, a 
spitalelor, aşa cum aţi făcut întotdeauna, voi şi cu Băsescu. 

Dl.Velicu: 
- Câtă pertinenţă! 
Dl.Iacob: 
- Dna Dobre, din punctul meu de vedere PNL-ul şi nu vreau să intru într-o discuţie politică, aşa 

cum aţi făcut dvs., dar şi noi, PNL-ul ca şi consilieri judeţeni,avem o mare responsabilitate 
atunci când votăm, mai ales aceste proiecte cu deosebit de mare importanţă, să zic. Şi atunci 
vreau să înţelegeţi că noi nu votăm împotrivă, doar ne abţinem. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ce înseamnă abţinere? 
Dl.Iacob: 
- Ne abţinem de la vot. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl.Ioacob, mai spuneţi odată. Ele au fost transmise la trei şi jumătate. De de, Doamne iartă-mă, 

nu le-aţi citit, măi oameni buni? 
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Dl.Iacob: 
- Mă întrebaţi pe mine de ce au fost transmise la trei şi jumătate.  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Credeţi-mă, sunteţi copia lui Boerescu, fidelă. Nu o să-i simţim lipsa aici. N-o să-i simţim lipsa. 
Dl.Iacob: 
- Dle preşedinte, fiindcă tot a fost adusă în discuţie mass-media, opoziţia şi dvs. ne-aţi întrebat de 

colegul nostru Boerescu care are o anumită problemă şi şi-a dat demisia, subliniez 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- De ce natură e problema?  
Dl.Iacob: 
- Din ce înţeleg din presă, penală, dar şi-a dat demisia repet, până probează nevinovăţia în 

instanţa. Acum, că tot vă interesează de colegul nostru, vreau şi eu să vă întreb pentru că la fel, a 
tot apărut în mass-media, informaţia cum că dvs. aveţi un dosar la DNA.Vă întreb, dacă da sau 
nu? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu. 
Dl.Iacob: 
- Mulţumesc. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, ţi-am răspuns.Era legat de proiectul ăsta? 
Dl.Iacob: 
- Nu. Nu, aţi întrebat de colegul nostru şi am văzut că vă interesează problemele juridice ale unor 

colegi de ai noştri. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Am văzut că lipseşte şi votul dânsului e important pentru noi. 
Dl.Iacob: 
- Şi pentru noi, dvs.ca şi preşedinte, sunteţi important. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Pot s-o las pe dna Stoian să prezinte totuşi, proiectul de hotărâre? 
Dl.Iacob: 
- Desigur. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulţumesc.Vă rog, dna Stoian. 
Dna Stoian: 
- Mulţumesc. În vederea creşterii accesibilităţii populaţiei din judeţul Giurgiu la serviciile de 

sănătate oferite de Spitalul Judeţean de Urgenţă Giurgiu, Consiliul Judeţean Giurgiu a obţinut 
finanţare prin Programul naţional de construcţii de interes public sau social de la Ministerul 
Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene prin Compania Naţională 
de Investiţii “C.N.I.”- S.A, pentru realizarea obiectivului de investiţii “Reabilitare şi dotare Corp 
Spital Nou C1+C2”. În conformitate cu prevederile art.7 alin.(1) din Anexa nr.3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.25/2001 privind înfiinţarea Companiei Naţionale de Investiţii  pentru obiectivele 
de investiţii propuse a fi finanţate în cadrul acestui program, altele decât construcţiile noi, 
beneficiarii, aşa prevede ordonanţa, beneficiarii predau amplasamentele pe bază de protocol, 
Companiei Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A, pe durata de realizare a investiţiei. 
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Compania Naţională este cea care derulează procedurile de atribuire a contractelor de prestări 
servicii, de execuţie de lucrări, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  

-  Până la această dată, Consiliul Judeţean Giurgiu a pus la dispoziţia companiei, documentele 
primare necesare derulării obiectivului de investiţii. Şi ceea ce trebuie să ştiţi, nu mai spun 
suprafeţele şi ceeea ce trebuie să predea, este necesar în vederea demarării lucrărilor la acest 
obiectiv, este necesară predarea amplasamentului clădirii corp Spital Nou C1+C2 din cadrul 
Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, situat în judeţul Giurgiu, municipiul Giurgiu, aflat în 
domeniul public al judeţului Giurgiu, având suprafaţa construită la sol de 3.473 mp şi teren 
aferent în suprafaţă 11.395 mp, identificat potrivit Cărţii funciare nr.32130, predării către 
Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene, prin Compania 
Naţională de Investiţii “C.N.I.”-S.A., pe bază de protocol conform Anexei 32 la O.G. nr.25/2001, 
liber de orice sarcini, în vederea şi pe perioada realizării de către “C.N.I.”- S.A. a obiectivului de 
investiţii “Reabilitare şi dotare corp Spital Nou C1+C2”. Este necesară asigurarea , în condiţiile 
legii, a suprafeţelor de teren necesare pentru depozitarea şi organizarea şantierului şi asigurarea 
finanţării cheltuielilor pentru racordurile la utilităţi.Conform art.13 din Anexa nr.3 la Ordonanţa 
Guvernului nr.25/2001, după predarea amplasamentului şi a obiectivului realizat, beneficiarul 
are obligaţia de a menţine destinaţia acestuia şi de a-l întreţine pe o perioadă de minim 15 ani. 
Deci după finalizarea lucrărilor, tot prin protocol, amplasamentul va fi predat înapoi consiliului 
judeţean Giurgiu. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă mulţumesc mult.Dna Stoian, din câte am înţeles eu, din ce aţi citit dvs. consiliului judeţean a 

pus la dispoziţie documentele.Asta nu înseamnă o corespondenţă între instituţii? 
Dna Stoian: 
- Ba,da.Documentele primare normal pentru că demersurile au fost făcute de consiliul judeţean cu 

multă vreme în urmă. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Noi am corespondat cu această companie, da? 
Dna Stoian: 
- Şi în ultima perioadă s-a impus şi acest lucru, aveam aprobarea finanţării, se face şi predarea 

amplasamentului, nu oricând nu înainte, nu... 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulţumesc.Vă rog, dl.Velicu. 
Dl.Velicu: 
- Am ascultat cu atenţie ce a spus dna Stoian şi niciun cuvânt nu spune de predarea 

amplasamentului până mâine, 20 sau până astăzi, 19 ianuarie 2018. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Am notat punctul dvs. de vedere. 
Dl.Velicu: 
-  Asta pe de-o parte.Pe de altă parte, aş vrea să-i atrag atenţia dnei Dobre, să terminăm un pic cu 

demagogia asta pentru că  
Dna Dobre: 
- Mie? 
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Dl.Velicu: 
- Pentru că da, dvs. aţi spus nişte aspecte care sunt extrem de grave şi neadevărate.Total 

neadevărate.Vreţi să începem să discutăm despre ceea ce se întâmplă în ultima perioadă în 
România? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Nu, că nu are legătură cu şedinţa de astăzi. 
Dl.Velicu: 
- Despre taxe şi impozite, despre preţul la carburant, despre preţul la gaze, despre (microfon oprit)  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl.Velicu!(microfon oprit) 
Dna Dobre: 
- Faceţi conferinţă de presă? 
Dl.Velicu: 
- Păi nu (microfon oprit)Lăsaţi-mă să vorbesc!De ce îmi închideţi microfonul? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl.Velicu nu are legătură cu şedinţa de astăzi. 
Dl.Velicu: 
- Bun.De unde reiese că trebuie predat astăzi, mâine, poimâine sau răspoimâine acest 

amplasament? Dle, eu vreau să justificaţi pentru ce a fost nevoie de această şedinţă, de îndată. 
De îndată, atenţie!A fost cutremur azi noapte şi nu ştiu eu? 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Pentru că trebuie  predat amplasamentul. 
Dl.Velicu: 
- Când? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Astăzi. 
Dl.Velicu: 
- Unde spune chestia asta? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă spun eu. 
Dl.Velicu: 
- La telefon? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- De-aia fac această şedinţă.Ok.Haideţi să votăm amendamentul dlui Corozel! 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Dna Bălăceanu: 
- 6 “abţineri” (dna Mihuţ, dna Neagu, dl. Radu, dl.Velicu, dl.Epure şi dl. Iacob)  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Şi acum întreg proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Dna Bălăceanu: 
- 6 “abţineri” (dna Mihuţ, dna Neagu, dl. Radu, dl.Velicu, dl.Epure şi dl. Iacob)  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate de voturi devenind hotărârea nr.5 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă mulţumesc.Proiectul de hotărâre nr.2 privind  modificarea Hotărârii nr. 201 din 11 octombrie 

2017 a Consiliului Judeţean Giurgiu privind aprobarea proiectului “Coordonare, acces şi forţe 
comune pentru o regiune mai sigură  şi a cheltuielilor legate de proiect.Vă rog, dl.Mardale. 
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Dl.Mardale : 
- În luna octombrie anul trecut, consiliul judeţean a aprobat depunerea proiectului Coordonare, 

acces şi forţe comune pentru o regiune mai sigură de către judeţul Giurgiu ca beneficiar lider şi 
municipalitatea Slivo Pole din Bulgaria. Proiectul a fost evaluat în cadrul Programului Interreg 
V-A obţinând un punctaj de peste 85 de puncte, respectiv 90 de puncte, proiectul a intrat direct 
în precontractare.Ieri am avut vizita reprezentanţilor Biroului Regional de Cooperare 
Transfrontalieră care a efectuat vizita de precontractare, iar în urma acestei vizite s-a recomandat 
modificarea art.1 din Hotărâre 201/2017 în sensul că: Consiliul Judeţean Giurgiu trebuie să vină 
cu o cofinanţare de minim 2%, nu 2%, cum era specificat în hotărârea iniţială. Valoarea 
proiectului este de circa 1.000.000 de euro, iar bugetul județului Giurgiu, este de 580 de mii de 
euro. În cadrul proiectului se vor achiziţiona echipamente şi utilaje pentru ISU Giurgiu şi 
Direcţia Judeţeană de Transport Giurgiu. Mulţumesc. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă mulţumesc şi eu.Dacă sunt întrebări?Vă rog, dna Mihuţ. 
Dna Mihuţ: 
- Dle preşedinte, nu este cam riscantă această modificare, minim 2%?Minim 2 % înseamnă şi 10 

şi 20 şi aşa mai departe. Nu ar trebui măcar o marjă, între 2%. Minim 2% mi se pare mult prea 
generală modificarea.Minim 2%.Asta înseamnă că se poate orice, peste 2%  .  

Dl.Mardale : 
- Mă scuzaţi, finanţarea proiectelor este 85 % de la UE, 13 % de la bugetul de stat şi 2% de la 

bugetul Consiliului Judeţean Giurgiu, dar se are în vedere că, pe parcurs, pot apărea şi probleme 
în implementarea proiectului şi de aceea se merge pe 2%. 

Dna Mihuţ: 
- Păi am înţeles, dar noi modificăm, iertaţi-mă. Am înţeles cofinanţare de 2% şi bineînţeles, că am 

fi fost de acord.În condiţiile în care cofinanţarea este 2%, de ce trebuie să modificăm minim 2%? 
Dl.Mardale : 
- Păi, pe parcursul implementării pot apărea probleme, pot apărea corecţii, pot apărea şi alte, noi 

ar trebui să ne asumăm acest risc. 
Dna Mihuţ: 
- Păi şi riscul nu poate să fie prea mare în condiţiile în care de la 2%, noi stabilim acum minim la 

sută şi apar pe parcursul derulării proiectului, cofinanţare să zicem 10%, 20%? 
Dna Mihuţ: 
- Şi atunci nu este posibil ca noi, să nu ne permitem să facem această cofinanţare? 
Dl.Mardale : 
- Ne asumăm riscul când depunem orice proiect.    
Dna Mihuţ: 
- Nu credem că este riscul un pic cam mare?Nu ar trebui mai multă analiză într-o şedinţă.. nu ştiu, 

spun. 
Dl.Mardale : 
- La toate proiectele există acelaşi risc. 
Dna Mihuţ: 
- Mie mi se pare mult prea riscant acestă formulă minim 2%.Minim 2 % poate însemna orice. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Bun.Haideţi să încercăm.Dl.Mardale, vă întreb.Putem să punem 2%, 4%.? 
Dl.Mardale : 
- Nu, nu putem fiindcă 2% am pus iniţial şi în urma vizitei... 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Am văzut că în proiectul de hotărâre scrie minim 2% la cheltuielile eligibile . Eligibile. 
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Dl.Mardale : 
- Da, da, da.Asta este recomandarea făcută de către organismul intermediar. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna Mihuţ. 
Dna Mihuţ: 
- Dle preşedinte, recomandare, recomandare, dar cred că trebuie renegociată măcar o marjă. Deci 

minim 2% poate însemna, orice?Trebuie un plafon efectiv pentru că, până la urmă, în condiţiile 
în care derulăm un proiect pe fonduri europene şi la un moment dat, nu putem să ne ţinem de 
cuvânt, tocmai datorită acestui minim 2% şi ajungem într-un impas, de ce trebuie să răspundem? 
Nu ştiu, poate că  n-am înţeles eu bine, trecem de la 2% cât este cofinanţarea, bun, toate bune şi 
frumoase.Dacă nu mă înşel şi noi am votat şi acuma modificăm, prin act adiţional sau prin 
proiect de hotărâre şi trecem minim 2%. Păi, până la urmă care este cofinanţarea noastră?2% sau 
minim 2%? 

Dl.Mardale : 
- Nu ştim prin implementare ce poate apărea..... 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dna Mihuţ, dacă nu suntem în stare, exact ce spune dl.Mardale, îl plătim pe tot.Dacă nu suntem 

în stare. 
Dna Mihuţ: 
- Pe de altă parte eu cred că ar trebui o marjă, nu ştiu. 
Dl.Mardale : 
- Dar nu există marjă. Marja e 100%.Nici ministerul nu poate să semneze un contract cu ....şi în 

implmentare iese mai mult, plăteşte ministerul? 
Dna Mihuţ: 
- Eu cred că trebuie să existe o formulă şi ar trebui să ne gândim mai bine la acest minim 2 %. 
Dl.Basangiac: 
- În ce stadiu, dl.Mardale, în ce stadiu suntem cu acest proiect?Pun întrebarea, ca să se înţeleagă. 
Dl.Mardale : 
- E trimis la semnat, la minister. 
Dl.Basangiac: 
- Ok.Eu unul am înţeles şi sunt de acord cu modificarea, din ce punct de vedere?Ştim cu toţii că în 

timpul implementării unor astfel de proiecte, la implementare vorbesc, la realizarea lui, poate să 
apară cheltuieli neprevăzute, ca de exemplu, dau un exemplu, forezi în puţ pe care prognozezi că 
se forează uşor, că e doar pământ şi dai peste rocă. Intervin alte cheltuieli, am dat doar un 
exemplu. Aceste cheltuieli trebuiesc acoperite încă de dinainte de acceptare la finanţarea 
proiectului, iar dacă noi nu avem prevederea asta, ulterior, nu cred că putem face modificări pe 
un proiect cu fonduri europene.Am înţeles corect? 

Dl.Mardale : 
- În implementare, în funcţie de cheltuielile care se fac avem ... 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da, dl.Basangiac aşa este. 
Dl.Basangiac: 
- Nu avem de unde să ştim şi să prognozăm. 
Dl.Mardale : 
- Preţurile poate să fie mai mici decât cele 
Dl.Basangiac: 
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- Dle, când depui pe fonduri europene un proiect ştii, deja suma care ţi se alocă.Această sumă nu 
se modifică pe toată derularea contractului, cea obţinută de la fonduri europene.Dacă nu ai alte 
cheltuili prevăzute ca să termini proiectul, înseamnă că nu poţi să-l termini. Asta e ideea.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, dna Mihuţ. 
Dna Mihuţ: 
- Partea bulgară are prevăzut la fel?Tot la fel, minim  2%?Sau cât are? 
Dl.Mardale : 
- 2% din bugetul naţional ...contractele sunt aceleaşi pentru toţi beneficiarii, clauze contractulale, 

beneficiarul dă toţi banii înapoi dacă nu-şi realizează la timp indicatorii, dacă întârzie.Nu putem 
să fixăm noi un procent. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da, dl.Velicu, vă rog. 
Dl.Velicu: 
- Mulţumesc.L-am auzit pe dl.Basangiac vorbind mai devreme de probleme care ar trebui să fie 

bine stabilite prin studii.Noi nu discutăm acum dacă forăm un puţ, dacă se face documentaţia din 
birou automat, vom găsi acolo altceva, cum se întâmplă de fapt. Asta, una la mână.Doi, acest 
proiect are termen de depunere tot astăzi sau mâine?De ce trebuie discutat într-o şedinţa de 
îndată? 

Dl.Mardale : 
- Fiindcă ieri a fost vizita precontractoare şi documentaţia se află la minister pentru semnare. 
Dl.Velicu: 
- Am înţeles.Şi are termen de depunere astăzi sau mâine? 
Dl.Mardale : 
- Bineînţeles că are un termen de depunere. 
Dl.Velicu: 
- De unde reiese treaba asta? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl.Velicu, auziţi, e vorba de utilaje, ce cheltuieli în plus pot apărea, vorbim de utilaje, de maşini  
Dl.Velicu: 
- Noi vorbim de convocare unor şedinţe de îndată. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Măi, omule nu are legătură! 
Dl.Velicu: 
- Lăsaţi-mă că are foarte mare legătură!Pentru discutarea unor proiecte care nu se pot discuta în 

şedinţă de îndată. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ba se pot discuta în şedinţe de îndată, da? 
Dl.Velicu: 
- Dacă nu au termen de depunere astăzi, mâine şi nu arde nimic, pentru ce trebuie convocate în 

şedinţă extraordinară? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Convocarea este de îndată, şedinţa este extraordinară. 
Dl.Velicu: 
- Convocată de ieri până azi? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da. 
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Dl.Velicu: 
- Şedinţa extraordinară convocată de ieri până astăzi? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Ce scrie aici?Extraordinară. 
Dl.Velicu: 
- Poate să scrie orice, important este dacă este legal. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi este, bineînţeles că este. 
Dl.Velicu: 
- Şedinţă extraordinară convocată de ieri pentru azi. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mai documentaţi-vă şi vedeţi! 
Dl.Velicu: 
- Eu zic să vă documentaţi dvs. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă spun eu 100% că sunteţi pe lângă. 
Dl.Velicu: 
- Eu vă garantez că nu e aşa. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, dl.Iacob.  
Dl.Velicu: 
- Este adevărat, dna secretar?Şedinţa extraordinară, se poate convoca de la o zi la alta? 
Secretarul judeţului:  
- Da. 
Dl.Iacob: 
- Dl.preşedinte, nu-i adevărat. Eu vă recomand să studiaţi legea dvs., pentru că şedinţa 

extraordinară are un termen de zile. Vă rog frumos, studiaţi legea. 
Dna Bălăceanu: 
- Care e termenul? 
Dl.Iacob: 
- 3 zile. 
Dna Bălăceanu: 
- Minim. 
Dl.Iacob: 
- Şi atâta timp cât nu e trecut un termen acolo, încă o dată, revin cu întrebarea colegului meu, de 

ce trebuie atâta grabă? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Pentru că sunt urgenţe. 
Dl.Iacob: 
- Atunci noi ne abţinem la urgenţele dvs., abuzive. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mă aşteptam. 
Dna Delea: 
- Sunt ale judeţului, dacă-mi permiteţi.Nu ale PSD-ului. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Da , dl.Mardale. 
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Dl.Mardale : 
- ...proiectul nostru şi încă un proiect al judeţului Dolj, dacă nu mă înşel, a obţinut punctaj peste 

85 de puncte şi a trecut direct la contractare, nu a rămas pentru evaluare ca în martie să 
stabilească ..... Regulile de aprobare a proiectului sunt clare şi nu negociem noi procenţii 
respectivi. Aşa a fost dintotdeauna şi aşa este şi în continuare şi nu s-a pus niciodată această 
problemă. Nu este primul proiect pe care-l aprobăm. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Vă rog, dna Pătru. 
Dna Pătru-secretarul judeţului:  
- Dacă vă uitaţi la art.94 alin.2 din Legea 215/2001 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Dl.Iacob! 
Dna Pătru-secretarul judeţului: 
- Care este reflectat în Regulamentul de organizare şi funcţionare al consiliului judeţean la art.33, 

alin.2, felul şedinţelor este după cum urmează: Consiliul judeţean se poate întruni în şedinţe 
extraordinare ori de câte ori este necesar, la cererea preşedintelui sau al cel puţin unei treimi din 
numărul membrilor consiliului. Ce spuneţi dvs., referitor la şedinţele de îndată, este a doua teză a 
aliniatului care se întâmplă doar la solicitarea prefectului în acele situaţii de calamităţi, dezastre 
naturale, deci nu se amesteacă competenţele. Convocarea şedinţelor extraordinare se face ori de 
câte ori este nevoie, cu cel mult 3 zile înainte.Termenele sunt prevăzute la alin.3.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Deci concluzia dl.Iacob, tableta folosiţi-o şi pentru proiecte, nu doar să jucaţi solitere pe ea. 
Dl.Iacob: 
- Tableta nu am primit-o, cu tot respectul dl.preşedinte, deşi am rămas după şedinţă data trecută 

nu mi-a fost dată. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Luaţi-o de la Boerescu că în arest la domiciliu nu are nevoie de ea. 
Dl.Iacob: 
- Eu zic s-o luaţi dvs. de la dl.Bădălău şi cu ordine cu tot. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Luaţi-o, luaţi-o de la Boerescu! 
Dl.Iacob: 
- Luaţi-o dvs. de la dl. Bădălău, cu tot cu ordinele pe care le primiţi, da? 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Păi, spuneţi-mi exact la ce vă referiţi, că sunt curios. 
Dl.Iacob: 
- La ordinele pe care le primiţi dvs. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Care?Ia să vedem. 
Dl.Iacob: 
- Pe unitate. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Pe noi nu ne cheamă Bădălău cum vă cheamă lăutarul ăla pe voi,  să vă spună să votaţi. 
Dl.Iacob: 
- Ordine de zi pe unitate. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Supun la vot proiectul de hotărâre.Nu l-am votat?Parcă nici nu mai ştiu. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
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Dna Bălăceanu: 
- 6 “abţineri” (dna Mihuţ, dna Neagu, dl. Radu, dl.Velicu, dl.Epure şi dl. Iacob)  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate  de voturi devenind hotărârea nr.6 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mulţumim frumos. Ordinea de zi a fost parcursă. Declar închise lucrările şedinţei! 
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