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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 21 DECEMBRIE 2017 
 
 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 21 decembrie 2017, 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 Absent 
8. Grigore Dumitru PSD Absent  
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 Absent 
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 Absent 
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 
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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 Burcea Daniela – director executiv C.J.G.; 
- Dna Cioacă Daniela –  director executiv C.J.G ; 
- Dna Ionescu Mariana – consilier C.J.G; 
- Dna Pană Lidia – coordonator compartiment C.J.G ; 
- Dna Stănilă Dana – referent 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 
 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Bună ziua!Vă mulţumesc!Are toată lumea ordinea de zi?Trecem la primul punct.Supun la vot 

ordinea de zi.  
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  
- Expunerea de motive nr.17096 din 13 decembrie 2017, referatul nr.17097 din 13 decembrie 2017 al 

Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al 
bugetului de venituri şi cheltuieli al judetului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe 
trimestrul IV, 2017  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
     dna.Florentina Stănculescu    - dir. executiv adj 
 

- Expunerea de motive nr.17246 din 15 decembrie 2017, referatul nr.17247 din 15 decembrie 2017 al 
Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi administrativ - 
teritoriale a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe 
anul 2017  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
     dna.Florentina Stănculescu    - dir. executiv adj 
 

- Expunerea de motive nr.17122 din 13 decembrie 2017, referatul nr.17123 din 13 decembrie 2017 al 
Compartimentului dezvoltare regională şi Proiect de hotărâre privind aprobarea asigurării 
cofinanţării proiectului „Sprijin pentru pregatirea aplicatiei de finantare şi a documentaţiilor de 

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 Prezent 
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atribuire pentru proiectul regional de dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul 
Giurgiu, în perioada 2014-2020 ”  

Prezintă: dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
   dl.Nicu Mardale     - coordonator compartiment  
 

- Expunerea de motive nr.17420 din 15 decembrie 2017, referatul nr.17421 din 15 decembrie 2017 al 
Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiţii ”Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari 
Antonescu” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii 
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
       dna.Camelia Toma    - coordonator compartiment 

 
- Expunerea de motive nr.17075 din 13 decembrie 2017, referatul nr.17076 din 13 decembrie 2017 al 

Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
     dna.Florentina Stănculescu    - dir. executiv adj 

 
- Expunerea de motive nr.17254 din 15 decembrie 2017, referatul nr.17255 din 15 decembrie 2017 al 

Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind acordarea unor sprijine financiare  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 
     dna.Florentina Stănculescu    - dir. executiv adj 

 
- Expunerea de motive nr.17198 din 14 decembrie 2017, referatul nr.17199 din 14 decembrie 2017 al 

Direcţiei logistică tehnologia informaţiei şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind 
darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru a imobilului în care funcţionează, 
compus din teren în suprafaţă de 23343 mp şi construcţii aferente, situat în sat Izvoru, comuna 
Vânătorii Mici, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Burcea    - dir. executiv 
 
- Expunerea de motive nr.17224 din 15 decembrie 2017, referatul nr.17225 din 15 decembrie 2017 al 

Compartimentului resurse umane şi coordonarea activităţii instituţiilor publice de cultură şi Proiect 
de hotărâre privind aprobarea modificării organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de 
specialitate al Consiliului Judetean Giurgiu  

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

 
- Expunerea de motive înregistrată la nr.17144  din 14 decembrie 2017 şi referatul nr.17145 din 14 

decembrie 2017 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind constatarea 
rezilierii Contractului de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011 încheiat între 
Judeţul Giurgiu şi S.C. SUN GARDEN COLIBAŞI S.R.L. şi aprobarea demersurilor privind 
încetarea servituţii de trecere, a dreptului de uz şi de superficie constituite prin Contractul nr.83 din 7 
martie 2013  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Cioacă    - dir. executiv 
 
- Expunerea de motive înregistrată la nr.17155  din 14 decembrie 2017 şi referatul nr.17156 din 14 

decembrie 2017 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind desemnarea 
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reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în 
programele de transport judeţean  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Cioacă    - dir. executiv 
 
- Expunerea de motive înregistrată la nr._____  din __ decembrie 2017 şi referatul nr._____ din ___ 

decembrie 2017 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Iacob Marius Nicuşor, membru al Partidului Naţional 
Liberal  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Cioacă    - dir. executiv 
 

- Expunerea de motive înregistrată la nr._____  din __ decembrie 2017 şi referatul nr._____ din ___ 
decembrie 2017 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind validarea 
mandatului de consilier judeţean al doamnei Peia Mariana, membru al Partidului Social Democrat  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Cioacă    - dir. executiv 
 
- DEPUNERE JURĂMÂNT 
 
- Expunerea de motive înregistrată la nr._____  din __ decembrie 2017 şi referatul nr._____ din ___ 

decembrie 2017 al Direcţiei juridice şi achiziţii publice şi Proiect de hotărâre privind aprobarea 
modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu  
  Prezintă : dl.Marian Mina    – preşedinte C.J.G 

      dna Daniela Cioacă    - dir. executiv 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Suplimentăm ordinea de zi cu încă un proiect de hotărâre pe care l-aţi primit pe e-mail. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.Vă mulţumesc. 
- Expunerea de motive nr.17484 din 20 decembrie 2017, referatul nr.17485 din 20 decembrie 2017 al 

Direcţiei logistică, tehnologia informaţiei şi managementul spitalelor şi Proiect de hotărâre privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului 
Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 503 A şi obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe) 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:   
- Primul punct pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de executie al 

bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi al bugetului împrumuturilor interne pe 
trimestrul IV, 2017.Vă rog, dna Stănculescu. 

Dna Stănculescu: 
- Aşa cum este prevăzut de legislaţia specifică, vă prezentăm contul de execuţie întocmit la 10 

decembrie al anului 2017 pe cele două secţiuni respectiv, pe secţiunea de funcţionare şi pe secţiunea 
de dezvoltare cu precizarea că sunt date parţiale, urmând ca în cursul anului 2018, să vă prezentăm 
contul de execuţie în integralitatea sa. Detaliile sunt prevăzute în anexe. Vă mulţumesc. Dacă sunt 
întrebări? 

- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate .  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.271 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:   
Proiectul de  hotărâre nr.2 privind repartizarea pe unităţi administrativ - teritoriale a sumelor defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale, pe anul 2017.  
- Vă rog, dna Stănculescu. 
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Dna Stănculescu: 
- În urma analizei efectuate asupra bugetului de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu şi în urma 

discuţiilor şi adresei înregistrate de la primăria comunei Daia, s-a constatat că suma de 200 de mii 
repatizată iniţial pentru aceasta, pentru drumuri judeţene şi comunale nu se utilizează în anul 2017. 
De asemenea, din sumele care au rămas în sarcina consiliului judeţean, diminuăm cu 147 mii lei 
rezultând că se alocă primăriei comunei Ghimpaţi, suma de 347 mii lei cu destinaţia, sume defalcate 
din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri judeţene şi comunale. 

- Vă mulţumesc.Întrebări?Supunem la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.272 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:   
- Proiectul nr.3 pe ordinea de zi privind aprobarea asigurării cofinanţării proiectului „Sprijin pentru 

pregatirea aplicatiei de finantare şi a documentaţiilor de atribuire pentru proiectul regional de 
dezvoltare a infrastructurii de apă şi apă uzată din judeţul Giurgiu, în perioada 2014-2020 ”. 

- Înainte să-i dau cuvântul dlui Mardale, vreau să fac o mică corectură la acest proiect de hotărâre. În 
proiect scrie, etapa I.Trebuie scoasă această „etapa I”  pentru că se referă la întreaga perioadă 2014-
2020.Dl.Mardale, nu greşesc, nu?  

Dl.Mardale: 
- Aşa este. Pri Hotărârea nr.31 din 9 februarie 2017 am aprobat la modul general, finanţarea pentru 

etapa I, atunci s-a încheiat contractul de finanţare şi avem suma pe care trebuie s-o asigurăm prin 
cofinanţare de 139.526,66 lei scoatem „etapa I” de la art.1. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă supun la vot această modificare.da, dl.Velicu. 
Dl.Velicu:  
- Dle preşedinte, mulţumesc pentru cuvânt.Am rugămintea să se stipuleze în procesul verbal că nu 

particip la dezbaterea şi la votarea acestui proiect. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- S-a consemnat.Vă supun la vot amendamentul. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?(dl.Velicu).Şi acum, întreg proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?(dl.Velicu)   
Proiectul de hotărâre se aprobă cu majoritate  de voturi devenind hotărârea nr.273 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:                           
- Trecem la punctul 4 pe ordinea de zi:Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-

economice pentru obiectivul de investiţii ”Restaurare, consolidare şi dotare Muzeul Judeţean Teohari 
Antonescu” în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii.Vă rog, dna Toma. 

Dna Toma: 
- În cadrul Programului de investiţii publice pe anul 2017 a fost realizată proiectarea pentru obiectivul 

de investiţii” RESTAURARE, CONSOLIDARE ŞI DOTARE MUZEUL JUDEŢEAN TEOHARI 
ANTONESCU”. Documentaţia tehnico – economică, în faza Documentaţie de avizare a lucrărilor de 
intervenţii a fost elaborată de către SC TUDOR ARH CONS SRL. Proiectul va fi depus în cadrul 
Apelului de proiecte POR/2017/5/5.1./SUERD/1 dedicat sprijinirii obiectivelor Strategiei Uniunii 
Europene pentru Regiunea Dunării în ce priveşte Aria prioritară  a SUERD ,, Promovarea culturii şi 
a turismului, a contactelor directe între oameni”. Prin proiect se propun următoarele lucrări, în mare 
vă spun: stabilizare şi impermeabilizare a terenului din jurul monumentului istoric, de eliminare a 
umidităţii excesive şi de consolidare a structurii de rezistenţă a clădirii. Totodată, vor fi demolate 
nişte clădiri adiacente muzeului care sunt parazitare, în sensul că nu mai sunt utilizate.Ca urmare, vă 
rog să aprobaţi următorii indicatori tehnico-economici: 
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a) TOTAL investiţie :       10.889,670  mii lei, respectiv  2.379,718  mii EURO 
              din care C+M:           9.216,262 mii lei, respectiv 2.013,978 mii EURO 
             b). Durata de realizare a investiţiei: 36 luni. 
   c). Capacităţi: 

Aria desfăşurată construită a clădirii consolidate - 1.320,00 mp  
Regimul de înălţime: S+P+1E   

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:     
- Mulţumesc frumos.Dacă sunt întrebări?Supunem la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.274 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:     
- Proiectul de hotărâre nr.5 privind acordarea unor sprijine financiare. 
- Vă rog, dna Stănculescu. 
Dna Stănculescu: 
- Dl.preşedinte, dacă-mi permiteţi. Sunt două proiecte de hotărâre privind acordarea unor sprijine 

finaciare, una pentru sprijine acordate unor parohii din judeţul Giurgiu pentru probleme legate de 
funcţionarea acestora şi unul pentru sprijine financiare pentru persoane fizice. 

 Marian Mina – preşedinte C.J.G.:     
- Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?Supun la vot ambele proiecte. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.275 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.276 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.7: privind darea în administrare Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru a 

imobilului în care funcţionează, compus din teren în suprafaţă de 23343 mp şi construcţii aferente, 
situat în sat Izvoru, comuna Vânătorii Mici, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu.Dna 
Burcea. 

Dna Burcea:  
- La şedinţa anterioară s-a aprobat punerea în aplicare a Sentinţei civile definitive nr.116 din 2016, iar la 

art.2 s-a constatat dreptul de proprietate publică a judeţului Giurgiu pentru suprafaţa anterior 
menţionată. Pentru funcţionarea corespunzătoare a Spitalului de Pneumoftiziologie Izvoru, e necesară 
darea în administrare a terenului în suprafaţă de 23.343 mp şi a construcţiilor aferente. Din acest motiv 
am propus darea în administrare a acestei suprafeţe, Spitalului Izvoru. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:     
- Mulţumesc. Dacă sunt întrebări?Supun la vot . 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.277 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Trecem la următorul proiect pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 

organigramei şi statului de funcţii ale aparatului de specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu.Vă 
rog, dna Ionescu. 

Dna Ionescu : 
- Prin proiectul de hotărâre se propune o suplimentare a numărului de posturi pentru aparatul de 

specialitate al Consiliului Judeţean Giurgiu după cum urmează: în cadrul Direcţiei logistică, 
tehnologia informaţiei şi managementul spitalelor se înfiinţează un Compartiment administrativ 
format din 8 posturi de deservire, din care 6 de îngrijitor şi 2 de muncitor calificat. La 
Compartimentul gestiunea patrimoniului din aceeaşi direcţie, se înfiinţează un post contractual de 
inspector de specialitate cu studii superioare, grad profesional  I. La Compartimentul control intern, 
managementul calităţii de asemenea, 1 funcţie contractuală de inspector de specialitate, gradul 
profesional  IA şi în cadrul Compartimentului relaţii publice şi mass-media se transformă funcţia 
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contractuală vacantă de inspector de specialitate, gradul profesional IA în referent, treapta 
profesională IA. La structura funcţiilor publice există o modificare în sensul că, un funcţionar public  
debutant, la expirarea perioadei de debut, a fost trecut în gradul profesional imediat următor, 
conform legii, grad profesional asistent.  

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:     
- Vă mulţumesc mult. Dacă sunt întrebări?Supunem la vot . 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.278 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.9 privind constatarea rezilierii Contractului de asociere în participaţiune 

nr.241din 20 septembrie 2011 încheiat între Judeţul Giurgiu şi S.C. SUN GARDEN COLIBAŞI 
S.R.L. şi aprobarea demersurilor privind încetarea servituţii de trecere, a dreptului de uz şi de 
superficie constituite prin Contractul nr.83 din 7 martie 2013.Vă rog, dna Cioacă. 

Dna Cioacă: 
- Mulţumesc.Prin Hotărârea nr.248 din 9 septembrie 2011 a Consiliului Judeţean Giurgiu a fost 

aprobată asocierea în participaţiune între Judeţul Giurgiu şi S.C. SUN GARDEN COLIBAŞI S.R.L. 
Colibaşi, în vederea exploatării eficiente a imobilelor a „Ferma Gostinu” cu o suprafaţă de 301,684 ha 
şi „Ferma Agricolă Ecologică Slobozia” o fermă ecologică pe o suprafaţă de 6,5 ha”, prin construcţia 
unui parc fotovoltaic şi a unei ferme ecologice. Hotărârea a fost pusă în aplicare prin semnarea 
Contractului de asociere în participaţiune nr.241 din 20 septembrie 2011. Ca urmare a desfăşurării 
misiunii de ”Audit financiar asupra contului anual de execuţie al bugetului pe anul 2016”, auditorii 
publici externi ai Camerei de Conturi Giurgiu, au verificarea realizarea de către asociatul S.C. SUN 
GARDEN COLIBAŞI S.R.L. a obiectivului de investiţii şi au realizat că această investiţie nu a fost 
făcută, iar pe suprafeţele de teren ce fac obiectul asocierii erau diverse culturi agricole. Având în 
vedere aceste constatări, auditorii publici externi ai Camerei de Conturi Giurgiu au reţinut în Procesul 
verbal de constatare şi Raportul de audit financiar, ca abatere: ” Neluarea măsurilor legale de reziliere 
a Contractului şi ni s-a propus să fie reziliat.În urma măsurilor dispuse în Decizia nr.11 a Camerei de 
Conturi Giurgiu,Consiliul Judeţean Giurgiu a adoptat Hotărârea nr.116 din 20 iunie privind aprobarea 
iniţierii demersurilor legale în vederea verificării şi respectării clauzelor contractuale şi constituirea 
comisiei pentru verificarea îndeplinirii obligaţiilor, iar prin adresa nr.300 din 11 decembrie 2017, 
S.C.A. Mircea Andrei & Asociaţii, ca urmare a îndeplinirii formalităţilor prealabile, constată că, 
potrivit art.13.1 lit.a)  şi art.13.5 din Contractul de asociere în participaţiune, s-a produs rezilierea 
contractului pentru neîndeplinirea obligaţiilor asumate de către asociatul secund S.C. SUN GARDEN 
COLIBAŞI S.R.L. De asemenea, se propune aprobarea iniţierii demersurilor privind încetarea 
servituţii de trecere, a dreptului de uz şi de superficie constituite prin Contractul nr.83 din 7 martie 
2013, având în vedere că acest contract a fost autentificat şi transcris în cartea funciară a imobilelor. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.:     
- Vă mulţumesc. Întrebări?Vă rog, dna Mihuţ. 
Dna Mihuţ: 
- Dle preşedinte, ştiu că s-au făcut anumite verificări şi s-au trimis notificări către societatea 

respectivă, dacă s-a răspuns la aceste notificări şi dacă nu există niciun fel de posibilitate de  
încetare, de comun acord, a contractului? 

Dna Cioacă: 
- S-a încercat în nenumărate rânduri … 
Dna Mihuţ: 
- Nu, nu.Dacă s-a răspuns până la urmă, la aceste 
Dna Cioacă:  
- La niciuna, nu am primit niciun răspuns. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.:    
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- Au refuzat şi să primească corespondenţa. I-am invitat de nenumărate ori la consiliu pentru a 
purta discuţii, să găsim o soluţie, o cale amiabilă. Nu au răspuns la absolut, nicio notificare de-a 
nostră. 

Dna Mihuţ: 
- Mulţumesc. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc şi eu.Dacă mai sunt alte întrebări?Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri?Unanimitate.  
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.279 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.10 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în 

Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean.Vă rog, dna 
Cioacă. 

Dna Cioacă: 
- Prin Hotărârea nr.28 din 22 iulie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu a fost desemnat domnul 

Geantă Ionel, consilier judeţean, ca reprezentant al  Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară 
de atribuire a traseelor cuprinse în programele de transport judeţean. Având în vedere că domnul 
Geantă, consilier judeţean, şi-a depus demisia din cadrul Comisiei paritare în data de 15.11.2017, 
este necesară desemnarea unui alt reprezentant în Comisia paritară. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult. Dacă sunt propuneri? Vă rog, dl.Corozel. 
Dl.Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Grupul consilierlor PSD îl propune pe Mihai Stan, consilierul dlui preşedinte.   
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Grupul PNL aveţi vreo propunere?Dl…Ok. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Cine este pentru?E vot secret?Îmi cer scuze.Haideţi să facem atunci buletinele de vot sau lăsăm 

pentru la sfârşit, votul?Cu toate, da.OK!Păi atunci trecem la proiectul de hotărâre nr.11privind 
validarea mandatului de consilier judeţean al domnului Iacob Marius Nicuşor, membru al Partidului 
Naţional Liberal .Vă rog, dna Cioacă. 

Dna Cioacă: 
- Având în vedere încetarea mandatului de consilier judeţean al domnului Ionel Iulian şi a vacantării 

locului ocupat de acesta, Comisia de validare după analiza înscrisurilor propune validarea 
mandatului de consilier judeţean al domnului Iacob Marius Nicuşor, membru al Partidului Naţional 
Liberal. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Comisia de validare, vă rog dl.Ştenghel. 
Dl.Ştenghel: 
- Comisia de validate întrunită azi, 21 decembrie 2017, constituită prin Hotărârea nr.1 din data de 24 

iunie 2016, luând spre analiză ocuparea locului rămas vacant prin încetarea de drept a calităţii de 
consilier judeţean a domnului Ionel Iulian, a procedat la analizarea în conformitate cu prevederile 
art.90 coroborat cu art.31 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, 
republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciind că au fost respectate dispoziţiile 
legale în privinţa alegerii consilierului aflat pe lista de supleanţi la nr.17 a Partidului Național 
Liberal în persoana domnului Iacob Marius Nicușor(neconstatându-se situaţii de încălcare a 
condiţiilor privind eligibilitatea sau frauda electorală) şi propune plenului consiliului judeţean 
validarea acestuia. Semnează, toţi membrii au fost de acord, din cadrul comisiei de validare. 

- Mulţumesc.Supun la vot validarea dlui Iacob. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
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Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.281 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.12 privind validarea mandatului de consilier judeţean al doamnei Peia 

Mariana, membru al Partidului Social Democrat.Vă rog dl.Ştenghel. 
Dl.Ştenghel: 
-  Comisia de validare s-a întrunit azi, 21 decembrie 2017, constituită prin Hotărârea nr.1 din data 

de 24 iunie 2016, a luat spre analiză ocuparea locului rămas vacant prin încetarea de drept a 
calităţii de consilier judeţean a domnului Bratu Bogdan Laurenţiu, a procedat la analizarea în 
conformitate cu prevederile art.90 coroborat cu art.31 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind 
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, apreciind că 
au fost respectate dispoziţiile legale în privinţa alegerii consilierului aflat pe lista de supleanţi la 
nr.27 a Partidului Social Democrat în persoana doamnei Peia Mariana (neconstatându-se situaţii 
de încălcare a condiţiilor privind eligibilitatea sau frauda electorală) şi propune plenului 
consiliului judeţean validarea acesteia. Au semnat în totalitate toţi cei cinci membrii ai comisie, 
de acord, cu această validare. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Supun la vot şi validarea dnei Peia Mariana.   
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.282 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Invit cei doi, proapăt consilieri judeţeni, să depună jurământul, în ordinea alfabetică. Dl.Iacob. 
Dl.Iacob:  
- Jur, în primul rând, ţin să vă mulţumesc tuturor, pentru votul acordat şi acum trec la jurământ. 
Dl.Mustăţea: 
- După jurământ.Acuma n-ai calitatea. 
Dl.Iacob:  
- „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Giurgiu.Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” Vă 
mulţumesc mult, încă o dată. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Felicitări!Apauze. 
Dna Peia: 
- „Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce stă în puterile şi 

priceperea mea pentru binele locuitorilor judeţului Giurgiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 
Aplauze. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Să le urăm succes celor doi consilieri judeţeni. Punctul 14 pe ordinea de zi: Proiect de hotărâre 

privind aprobarea modificării Hotărârii nr.6 din 24 iunie 2016 a Consiliului Judeţean Giurgiu.  
- Vă rog, dna Cioacă. 
Dna Cioacă: 
- Mulţumesc. Având în vedere validarea mandatelor de consilieri judeţeni ale dnei Peia Mariana şi dlui 

Iacob Nicuşor Marius, este necesară completarea componenţei nominale a următoarelor comisii de 
specialitate ale consiliului judeţean: 
- Comisia economică, dezvoltare regională şi integrare europeană; 
- Comisia juridică, apărarea ordinei publice şi egalităţii de şanse; 
- Comisia pentru amenajarea teritoriului, urbanism, investiţii. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Aştept să-mi spuneţi pentru ce comisie optaţi. 
Dl.Gavrilă: 
- Comisia economică, dl Iacob. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Deci dl.Iacob, Comisia economică şi dvs.?Aveţi studii economice, nu?Da, cum au fost. Dvs.intraţi în 

locul dlui Bratu.Supun la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.283 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Trecem la ordinea suplimentară: Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea inventarului 

bunurilor care aparţin domeniului public al Judeţului Giurgiu pentru drumul judeţean DJ 503 A şi 
obiectivele aferente acestuia ( poduri-podeţe).Vă rog, dna Burcea. 

Dna Burcea: 
- Urmare a măsurătorilor efectuate de firma S.C. DTG ALFA S.R.L.care efectuează cadastrul la 

drumuri judeţene precum şi a unor clarificări, din acest motiv a fost introdus pe suplimentare, în 
vederea intabulării în Cartea funciară, este necesară însuşirea acestor măsurători şi emiterea unei 
hotărâri a consiliului judeţean. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc.Dacă sunt întrebări?Supunem la vot. 
- Cine este pentru?Împotrivă?Abţineri? 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate  de voturi devenind hotărârea nr.284 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc mult.Haideţi să trecem la votul secret!Şi am să vă rog să rămâneţi pentru că vreau să 

ciocnim un pahar de şampanie. 
Dl.Ştenghel: 
- Dle preşedinte, dacă se poate? Două considerente. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dl.consilier. 
Dl.Ştenghel: 
- Respectiv, la ceea ce s-a întâmplat în decursul timpului, cu Iacob Nicuşor şi aşa mai departe. 

Documentele au fost completate conform legii, de abia în data de ieri şi noi, astăzi, comisia de 
validare le-am luat în considerare şi le-am Poftiţi?   

Dna Mihuţ: 
- Nu cumva pe 26 iunie? 
Dl.Ştenghel: 
- Nu pe 21 decembrie, pe 20 decembrie, pardon. Ne uităm în acte, vedem şi le verificăm, dar nu asta e 

problema. Problema este că totuşi trebuie să ştim cum se fac aceste documente, este o chestiune 
normală să cunoaştem legislaţia şi să nu mai creăm, cum să spun eu, situaţii de genul acesta de 
prelungire. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Da.Eu am avut o discuţie cu dl.Gavrilă şi i-am explicat ce trebuie făcut pentru că erau greşite.  
Dl.Ştenghel: 
- Nu ne urcă în plop, să numărăm, eu ştiu, crengile sau treburi de genul ăsta. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc, dle Ştenghel.. Dna Pătru explică procedura de vot. 
Dna Pătru- secretarul judeţului: 
- Dacă-mi permiteţi.Pe buletinul de vot este trecut numele persoanei propuse pentru Comisia paritară, iar 

în stânga buletinului de vot aveţi două căsuţe cu două opţiuni:Pentru şi Împotrivă.Puneţi un X, în 
funcţie de opţiunea dvs.Dacă sunteţi „pentru” puneţi X în căsuţa cu „pentru”, dacă sunteţi „împotrivă”, 
puneţi X-ul în căsuţa cu „împotrivă”. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Am înţeles. Începe procedura de vot.Rog preşedintele comisiei de numărare, să ne spună rezultatul.Vă 

rog, dl.Ştenghel. 
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Dl.Ştenghel: 
- Dacă-mi permiteţi? Proces verbal încheiat astăzi, 21 decembrie 2017, Comisia de numărare aleasă de 

Consiliul Judeţean Giurgiu, a procedat la numărarea voturilor exprimate în vederea desemnării 
reprezentantului Consiliului Judeţean Giurgiu în Comisia paritară de atribuire a traseelor cuprinse în 
programele de transport judeţean după cu urmează:un singur candidat MIHAI STAN. 

- voturi ”pentru”  -   24 
- voturi ”împotrivă”  -     0 
- voturi „nule”  -     0 

Deci în unanimitate dl.Mihai Stan este desemnat ca reprezentant în Comisia paritară. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc frumos. 
Proiectul de hotărâre  devine  hotărârea nr.280. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ordinea de zi a fost parcursă. Declar închise lucrările şedinţei extraordinare publice. Fiind ultima 

şedinţă din an, aş vrea să vă mulţumesc tuturor consilierilor pentru munca depusă la consiliul 
judeţean. Chiar dacă au mai fost mici discuţii între noi, eu cred că am avut un an bun, eu cred că 
munca noastră se reflectă în proiectele depuse şi votate în consiliul judeţean.Vă urez La mulţi ani!Vă 
urez sărbători fericite şi dvs.şi familiilor dvs.!Vreau să le mulţumesc colegilor din spatele meu, din 
consiliul judeţean, fără de care nu am fi putut să avem toate proiectele pe ordinea de zi. Au dus o 
muncă grea, vă mulţumesc mult că sunteţi alături de noi şi vă invit pe toţi, să ciocnim un pahar de 
şampanie. 
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