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ROMÂNIA  
JUDEŢUL GIURGIU 
CONSILIUL JUDEŢEAN GIURGIU 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI PUBLICE DE ÎNDATĂ A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 12 DECEMBRIE 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 12 decembrie 2018, ora 1000, în 
şedinţă publică de îndată de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Marian Mina 
conform prevederilor art.94(4) 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 ÎM 
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 prezent 
14. Peia Mariana PSD prezent 
15. Marica Ştefan-Ciprian PSD prezent 
16. Georgescu Mihai -Cătălin PSD absent 
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.Marian Mina - preşedintele Consiliului Judeţean 

Giurgiu, care constată cadrul legal al desfăşurării şedinţei. 
Au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna Stănculescu Florentina – director executiv C.J.G.; 
- Dna Cioacă Daniela – director executiv C.J.G.; 
- Dna Toma Camelia  – coordonator compartiment C.J.G.; 

Sunt prezenţi reprezentanţi ai mass-media locală. 
- Este prezentă dna.Nina Carmen Crişu – 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.: 

-  Mulţumesc. Cu acordul dvs., aş vrea să suplimentăm ordinea de zi cu un Proiect de hotărâre 
privind aprobarea instituirii de restricţii temporare parţiale de circulaţie pe Podul amplasat pe 
drumul judeţean 601 peste Râul Neajlov. Supun la vot suplimentarea. 

- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.Unanimitate. 
Şi acum supun la vot întreaga ordine de zi. 
Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? Vă mulţumesc.Unanimitate. 
1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei publice de îndată din data de 07 decembrie 2018 a 

Consiliului Judeţean Giurgiu 
Prezintă: dna.Carmen Nina Crişu  - secretar al judeţului 
 
 

2. Expunerea de motive nr.17129 din 11 decembrie 2018 şi referatul nr.17130 din 11 decembrie 
2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului 
propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu pe anul 2018 

 Prezintă : dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
        dna.Florentina Stănculescu   - dir. executiv  
 
 
3. Expunerea de motive nr.17143 din 11 decembrie 2018 şi referatul nr.17144 din 11 decembrie 

2018 al Direcţiei economice şi investiţii şi Proiect de hotărâre privind repartizarea pe unităţi 
administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului Judeţean constituit conform Legii 
bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, art. 6, alin. (3), lit. b, rectificare pe anul 2018  

23. Neagu Cristiana-Daniela PNL absent 
24. Radu Marius-Ionuţ PNL absent 
25. Gavrilă Dumitru PNL prezent 
26. Velicu Florian PNL prezent 
27. Epure Emil-Nicolae PNL absent 
28. Iacob Marius Nicuşor PNL  prezent              
29. Chiran Adrian PNL prezent 
30. Mustăţea Vasile ALDE prezent 
31. Basangiac Constantin ALDE absent 
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Prezintă : dl.Marian Mina    - preşedinte C.J.G 
        dna.Florentina Stănculescu   - dir. executiv 
 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 

- Înainte să începem şedinţa şi să vorbim despre proiectele de hotărâre, vreau să ştiţi că ţinem această 
şedinţă de îndată, doar pentru a plătii salariile restante la Direcţia Generală de Protecţia Copilului. 
Vreau să mulţumesc tuturor consilierilor pentru că au înţeles, o parte din ei, au înţeles că această 
întârziere nu este din cauza consiliului judeţean sau a directorului de la Protecţia Copilului. Nu am 
minţit în şedinţa de consiliu când am spus că, după rectificarea bugetară, vom plăti acele salarii 
restante, din păcate, rectificarea a întârziat cu două săptămâni, din acest motiv s-a ajuns acolo,  la 
această întârziere de trei săptămâni. Vreau să mai întăresc încă o dată, eforturile pe care dl.director 
Sima le-a făcut la Ministerul Muncii pentru ca noi, consiliul judeţean, să primim această sumă de 
bani care, într-un final, am primit-o. Este regretabil că s-a ajuns aici. Îmi cer scuze public pentru 
angajaţii direcţiei, dar aş vrea să înţeleagă că nu din cauza mea sau a colegilor mei din consiliu s-a 
ajuns la această situaţie. Mulţumesc. Şi acum, să începem şedinţa. Primul punct este aprobarea 
procesului verbal al şedinţei publice de îndată din data de 07 decembrie a consiliului judeţean. 
- Cine este pentru? Împotrivă?Abţineri? 
Dna Bălăceanu: 
- Dl.Mustăţea. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- S-a notat.         
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.2 privind rectificarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului 

Giurgiu pentru anul 2018. Vă rog, dna Stănculescu. 
Dna Stănculescu: 
- Guvernul României a aprobat Hotărârea  nr. 948 în data de  07 decembrie 2018 privind alocarea 

unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe 
anul 2018, pentru echilibrarea bugetelor locale,bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului 
Giurgiu fiindu-i  alocată suma de 21.903 mii lei. Modificările efectuate asupra bugetului de venituri 
şi cheltuieli al judeţului Giurgiu sunt prezentate în anexa, la prezentul material. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări?Vă rog, pe rând. 
Dl.Iacob: 
- Dl. preşedinte, e bine că v-aţi cerut scuze, e bine că situaţia asta se rezolvă, e bine că Guvernul v-a 

întins o mână de ajutor şi a rezolvat această situaţie, dar cu tot respectul, atâta timp cât nu spuneţi cu 
subiect şi predicat cine se face vinovat şi doar ne spuneţi, că dvs. nu sunteţi şi dl.Sima, eu rămân la 
aceeaşi părere că trebuie să vă daţi demisia pentru management defectuos. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dl.Iacob, am explicat în şedinţa trecută că de la începutul anului, Ministerul Muncii a calculat greşit 

sumele care trebuiau alocate pentru judeţul Giurgiu. La şedinţa de guvern de săptămâna trecută, s-a 
rezolvat această problemă. În timp ce celelalte judeţe erau la 90% cu banii încasaţi pentru protecţia 
copilului, Giurgiu era la 40%. Din acest motiv, noi am suplimentat din bugetul consiliului cât am 
putut, banii către direcţia pentru protecţia copilului până nu am mai putut să facem faţă. În momentul 
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când nu am mai putut să facem faţă, a intervenit acest blocaj.Demersurile către Ministerul Muncii 
făcute de Consiliul Judeţean Giurgiu, sunt din luna august, dacă nu greşesc.  

Dl.Iacob: 
- Dl.preşedinte, e în regulă, dar nu mie trebuie să-mi daţi aceste explicaţii, vă rog 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Le-aţi cerut vi le-am explicat. 
Dl.Iacob: 
- Vă rog să ne spuneţi cu subiect şi predicat, cum am spus, cine se face vinovat pentru că eu nu înţeleg 

şi cred că nici 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ministerul Muncii, cred că am fost destul de clar. 
Dl.Iacob: 
- Ministerul Muncii e vinovat pentru că a lăsat un singur judeţ în urmă, în timp ce pe celelalte le-a.. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Corect.Da. 
Dl.Iacob: 
- Am înţeles. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Au greşit calculul la judeţul Giurgiu. Am fost singurul judeţ.Mai clar de atât? 
Dl.Iacob: 
- Am înţeles, Ministerul Muncii şi Guvernul se fac vinovaţi de situaţie. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Nu şi Guvernu, Ministerul Muncii. Este o dnă, cu care noi am purtat corespondenţa acolo care, într-

un final a înţeles că s-a alocat mai puţini bani, a remediat această problemă. 
Dl.Iacob: 
- Da, e în regulă. Mi se părea normal ca dna prim-ministru, să fie chemat acel ministru după ce dvs. aţi 

trimis  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Nu este un domn ministru, este o dnă secretar de stat, vă promit eu că o trag de urechi. Pe cuvânt! 
Dl.Iacob: 
- Nu asta voiam să spun. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Astăzi, în urma şedinţei de astăzi, se vor plăti toate salariile restante, se vor plăti contribuţiile la stat, 

se vor plăti cam toate datoriile pe care direcţia le are, vis-a-vis de prestatori şi de alte utilităţi, de 
acolo. Astăzi vor fi plătite toate datoriile la Direcţia de Protecţia Copilului.Vă rog, dl.Chiran. 

Dl.Chiran:   
- Voiam să întreb, nu ştiam de ce este suma aşa de mare.  
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Pentru că sunt datoriile mari. 
Dl.Chiran:   
- Acum am înţeles. Că s-a greşit la Giurgiu.Voiam doar să întreb, nu voiam altceva. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- S-a greşit. 
Dl.Chiran:   
- Da, mulţumesc. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Dacă mai aveţi întrebări?Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc. 
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Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.155 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Proiectul de hotărâre nr.3 privind repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la 

dispoziţia Consiliului Judeţean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 
2/2018, art. 6, alin. (3), lit. b, rectificare pe anul 2018 . Dna Stănculescu. 

Dna Stănculescu: 
- În conformitate cu prevederile  Legii bugetului de stat pe anul 2018, respectiv articolele care au 

fost menţionate de dl.preşedinte, s-a procedat la repartizarea pe unităţi administrativ teritoriale a 
sumei de 2.142.591,60 lei reprezentând fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean, sumă care a 
fost comunicată de Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Giurgiu cu adresele nr. 19578  
şi nr.21960. În anul 2018, prin derogare de la prevederile art.32 şi art. 33 din Legea nr. 273/2006 
privind finanţele publice locale, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat la 
nivelul fiecărei unităţi administrativ teritoriale s-a repartizat astfel: 
 11,25% la bugetul local al judeţului, 43% la bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi 
municipiilor, 17,25% într-un cont distinct deschis pe seama direcţiei regionale a finanţelor 
publice. Din cota de 17,25% s-a repartizat bugetului local al judeţului o cotă de 27% în 
completarea veniturilor proprii, în vederea asigurării unui buget minim de funcţionare calculat 
prin înmulţirea numărului de locuitori ai judeţului cu suma de 250 lei şi, de asemenea, s-a 
constituit fondul la dispoziţia Consiliului Judeţean pentru achitarea arieratelor provenite din 
neplata cheltuielilor de funcţionare şi/sau de capital, în ordinea cronologică a vechimii 
arieratelor,  pentru susţinerea programelor de dezvoltare locală şi pentru susţinerea proiectelor de 
infrastructură care necesită cofinanţare locală care se repartizează pe unităţi administrativ 
teritoriale prin hotărâre a consiliului judeţean. În acest sens,  s-a adoptat Hotărârea Consiliului 
Judeţean nr. 14 din 14 februarie 2018 care a fost comunicată şefului administraţiei judeţene a 
finanţelor publice, instituţiei prefectului şi unităţilor administrativ-teritoriale din judeţ. Sumele 
despre care facem vorbire au fost încasate peste nivelul prognozat iniţial, astfel că, se impune 
rectificarea acestora pe seama unităţilor administrativ teritoriale din judeţul Giurgiu şi 
repartizarea este prezentată în anexa nr.1 la proiectul de hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Mulţumesc. Dacă aveţi întrebări?Vă rog, dl.Chiran. 
Dl.Chiran: 
- O mică propunere, amendament. Nu ştiu cum să spun. Noi facem repartiţia pe UAT-uri a 

majorării, nu?A majorării.. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Sunt sume în plus. 
Dl.Chiran: 
- Nu, ar trebui în proiectul de hotărâre la art.1 să scriem, se aprobă repartizarea pe unităţi 

administrativ teritoriale a majorării fondului la dispoziţia consiliului, nu a fondului, că noi nu 
repartizăm acuma tot fondul la dispoziţie. 

Dna Stănculescu: 
- Dl.Chiran, aşa este formularea în lege şi noi am scris în titlu că este rectificare, dacă doriţi 

punem şi în art.1. 
Dl.Chiran: 
- Nu, dar aşa se înţelege...facem repartizarea fondului...Deci noi repartizăm majorarea fondului. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.:  
- Mi se pare o chestie minoră, să ştiţi. 
Dl.Chiran: 
- Nu mi se pare minoră. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog, dna Mihuţ.  
Dna Mihuţ: 
- ......suplimentarea fondurilor cu sumele  respective venite de la bugetul de stat. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- OK. Dna Stănculescu a explicat că a luat din lege, dar dacă dvs.consideraţi că este necesar, 

facem această completare. 
Dl.Chiran: 
- Nu, dar şi în decizia ANAF-ului aşa scrie,  majorarea fondului la dispoziţia  
Dna Mihuţ: 
- Majorare sau suplimentare. 
Dna Stănculescu: 
- E rectificare, practic. 
Dl.Chiran: 
- Aşa scrie în decizia ANAF-ului.  
Dna Mihuţ: 
- Atuncia majorarea fondului ca urmare a rectificării. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Haideţi să trecem o rectificare pozitivă!Nu? 
Dl.Mustăţea: 
- Ia citiţi articolul, dnă! Dna director, citiţi articolul! 
Dna Stănculescu: 
- Articolul din hotărâre? 
Dl.Mustăţea: 
- Da. 
Dna Stănculescu: 
- Se aprobă repartizarea pe unităţi administrativ-teritoriale a fondului la dispoziţia Consiliului 

Judeţean constituit conform Legii bugetului de stat pe anul 2018, nr. 2/2018, art. 6, alin.(3), lit. 
b, rectificare pe anul 2018, conform anexei nr.1 care face parte integrantă din hotărâre. 

Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ce să mai adăugăm? 
Lucian Corozel – vicepreşedinte C.J.G.: 
- Şi se face referire la acest articol, scrie şi conform anexei, unde sumele sunt trecute cu plus. 
Dl.Mustăţea: 
- Am o rugăminte, dna director, în preambulul hotărârii se scrie şi decizia Direcţiei de Finanţe prin 

care ne-a suplimentat fondul? 
Dna Stănculescu: 
- Adresele Direcţiei de Finanţe. 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Bineînţeles.Sunt trecute toate. 
Dl.Mustăţea: 
- Este foarte clar, atuncia nu este... 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Haideţi să supunem la vot, proiectul de hotărâre! 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumesc. 
Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.156 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Şi suplimentarea, Proiectul de hotărâre privind aprobarea instituirii de restricţii temporare 

parţiale de circulaţie pe Podul amplasat pe drumul judeţean 601 peste Râul Neajlov, km 29+855, 
la Crevedia Mare. Dna Toma. 

Dna Toma: 
- Drumul Judeţean 601 traversează pârâul Neajlov la km 29+855 printr-un pod din beton armat, cu 

două deschideri de 20,10 m şi o lungime totală de 50,15 m. Podul a fost construit în anul 1958, 
are o vechime în exploatare de 60 de ani şi este în domeniul public al Judeţului Giurgiu, conform 
H.G. nr. 968/2002.  Podul a fost expertizat în anul 2001 de către S.C. BETA COPS S.R.L. care a 
concluzionat necesitatea efectuării de lucrări de reparaţii capitale, care nu s-au efectuat la 
momentul respectiv. Prin adresa nr.50309/05.10./2018, înregistrată la Consiliul Judeţean Giurgiu 
la nr.13634/09.10.2018, Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu ne-a semnalat faptul că în 
urma verificărilor din teren efectuate de lucrătorii Serviciului rutier, s-au constatat deficienţe 
majore  la Podul pe Drumul Judeţean 601 peste râul Neajlov, km 29+855, la Crevedia Mare şi a 
solicitat luarea de măsuri pentru instituirea de restricţii de tonaj pe pod. Având în vedere situaţia 
constatată, pentru evidenţierea stării actuale a podului şi stabilirea intervenţiilor necesare pentru 
a-l aduce la starea iniţială,Consiliul Judeţean Giurgiu a demarat procedura legală pentru achiziţia 
serviciului de expertiză tehnică la podul respectiv, în urma căreia s-a încheiat contractul de 
servicii cu firma S.C. DON PREST –COM S.R.L. care a întocmit şi predat expertiza tehnică în 
termenul contractual. Documentaţia tehnică a fost aprobată de către Comisia tehnico-economică 
constituită la nivelul Consiliului Judeţean, emiţându-se Avizul nr. 12/10.12.2018. Expertiza 
tehnică a stabilit măsurile legale de punere în siguranţă a podului existent şi pentru desfăşurarea 
circulaţiei pe pod în condiţii de siguranţă, până la începerea lucrărilor de reabilitare.Ca urmare, 
în raportul de expertiză s-au evidenţiat o serie de măsuri cu caracter urgent până la momentul la 
care se va întocmi documentaţia la faza DALI, în vederea reabilitării lucrărilor respective. 
Lucrările de reabilitare a podului se vor executa pe baza unei documentaţii tehnice de execuţie, 
întocmită de o firma de specialitate. Lucrările propuse readuc podul la parametrii iniţiali de 
exploatare corespunzători clasei I de încărcare şi vor asigura durata de exploatare a podului cu 
40 de ani, cu condiţia realizării lucrărilor de întretinere conform normelor în vigoare. Deci 
măsurile pe care trebuie să le instituim de urgenţă, sunt următoarele: 
- se vor monta indicatoare de restricţie de tonaj (max 10,0 tone) şi viteza (max 5 km/h);  
- se vor monta parapete direcţionale de protecţie, astfel încât circulaţia să se desfăşoare pe un 

singur fir pe zona centrală a podului; 
-  se va amenaja un trotuar pietonal, în partea din aval, la marginea exterioară a parapetului 

direcţional şi montarea de parapet pietonal, conform normelor în vigoare;  
- se va bloca accesul pietonilor pe trotuarele iniţiale ale podului;  
- se vor realiza reparaţii ale căii podului şi a rampelor.  

      Ţin să precizez că Inspectoratul Judeţean de Poliţie, ca urmare a solicitării consiliul judeţean, a 
emis aviz favorabil, pe care-l aveţi la documentaţia prezentată. 
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Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Vă mulţumesc. Dacă aveţi întrebări?Supun la vot proiectul de hotărâre. 
- Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc. 

Proiectul de hotărâre se aprobă cu unanimitate de voturi devenind hotărârea nr.157 
Marian Mina – preşedinte C.J.G.: 
- Ordinea de zi a fost parcursă. Declar închise lucrările şedinţei consiliului judeţean.Mulţumesc. 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 P R E Ş E D I N T E,                           

          MARIAN MINA                                              
            SECRETAR AL JUDEŢULUI   

                                                                                                 Daniela Ionela Pătru   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Redactat, 
Iulia Teodorescu _________ 
Giurgiu, 12 decembrie 2018  


