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PROCES-VERBAL 

ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 28 IUNIE 2021 

 

 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 28 iunie 2021, ora 1300, în 

şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 

Dispoziţia nr.183 din 22 iunie 2021, conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de 

Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările 

ulterioare, ședința desfășurându-se atât cu prezență fizică cât și conform procedurii stabilite prin 

Hotărârea nr.111 din 29 octombrie 2020 adoptată de consiliul județean. 

Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin 

Compartimentul juridic, contracte, cancelarie consiliu și arhivă. 

 Anunţul cu privire la proiectul ordinii de zi a fost afişat pe site-ul propriu.   

 La lucrările şedinţei participă preşedintele Consiliului judeţean, precum și următorii 

consilieri județeni:   

 

Nr. 

crt 

Numele și prenumele Formațiunea  politică Prezență 

1.  Beianu Dumitru PNL prezent 

2.  Mihalcea Elisabeta PNL prezent 

3.  Anculescu Silviu-Cristian PNL prezent 

4.  Meclea Alina PNL prezent 

5.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL prezent 

6.  Tudorache Petre PNL prezent 

7.  Danciu Dana-Andreea PNL on-line 

8.  Gavrilă Dumitru PNL prezent 

9.  Negoiță Iulian PNL on-line 

10.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent 

11.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL on-line 

12.  Enache Nicolae PNL prezent 

13.  Deliu Radu-Silviu PNL prezent 

14.  Lungu Silviu PNL prezent 

15.  Tudor Mihai-Bogdan PNL prezent 

16.  Nan Tiberiu-Genu PNL prezent 

17.  Alecu Constantin PNL prezent 

18.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL prezent 

19.  Corozel Lucian PSD on-line 

20.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent 

21.  Vucă Emil-Gabriel PSD prezent 

22.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD prezent 

23.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD prezent 

24.  Răgălie Cristian-Mihai PSD prezent 

25.  Crăciun Flory-Orlando PSD prezent 

26.  Ionescu Diana-Marga PSD prezent 

27.  Bălan Cristina PSD prezent 

28.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD prezent 

29.  Simion Cosmin-Niculae PSD on-line 

30.  Cristescu Dan PSD on-line 
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A fost absent de la lucrările ședinței dl.Corbea Cătălin-Virgil. 

 

Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 

- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 

- Dna Lidia Pană – director executiv C.J.G.; 

- Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.; 

- Dl. Yahia Dardari  –  arhitect șef C.J.G.; 

- Dl. Vlad Ciobanu  – șef serviciu C.J.G.; 

- Dl.Țone Cristian  – consilier C.J.G.; 

- Dl.Dobre George – consilier personal C.J.G.; 

- Dl.Mardale Nicu –  consilier C.J.G.; 

- Dna Coscai Elena –  consilier C.J.G.; 

- Dna Daniela Pătru– consilier juridic C.J.G.; 

- Dl. Adrian Chiran – consilier personal C.J.G. 

- Dl.Cărpușor Vasile – director Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu ; 

- Dl.Chivu Dragoș – director Spitalul Județean de Urgență Giugiu; 

- Dl.Lupu Serban Marius Cătălin – director Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția 

Copilului Giurgiu. 

Ordinea de zi și suplimentarea împreună cu materialele anexate, au fost transmise 

consilierilor județeni pe adresele de e-mail în vederea analizării și exprimării votului. 

 
 

XXXXXXXX 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bună ziua, stimați colegi! Mă bucur că vă revăd în sala de ședință a consiliului județean.Sper 

să fie de bun augur această reîntâlnire într-un spațiu consacrat în care instituția în sine și toate 

echipele de consilieri, în cea mai mare partea a activității, au putut să conlucreze pentru 

proiecte dedicate județului Giurgiu. Dacă vom reuși să creăm o unanimitate sau nu în 

perioada următoare depinde de fiecare dintre noi, dar îi asigur pe cetățenii județului Giurgiu 

că lucrurile vor merge înainte și vor merge în direcția bună.Dacă sunteți de acord să ascultăm 

intonarea Imnului Național, vă rog. 

 

XXXXX 

 

Se intonează Imnul Național. 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așadar, ședință ordinară din 28 iunie 2021 până la ridicarea stării de urgență cel puțin 

rămâne valabil regulamentul care permite și votul on-line. Vă rog dna secretar, informații 

despre cvorumul ședinței. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Bună ziua! Cvorumul este îndeplinit din cei 31 de membrii ai Consiliului Județean Giurgiu 

24 sunt prezenți în sală, 7 colegi participă prin mijloace electronice. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Avem ședință cu destul de multe puncte pe ordinea de zi probabil cele mai 

multe nu vor suporta mari discuții. Pentru primul calup dacă pot să spun așa 27 de proiecte 

față de care a mai apărut trei proiecte pe ordinea de zi suplimentară. Dacă sunteți de acord să 

aprobăm întâi suplimentarea ordinii de zi cu cele trei puncte, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
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- Proiect de hotărâre nr.150 din 22 iunie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.10662 din 22 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10670 din 22 iunie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

          dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.151 din 22 iunie 2021 privind încheierea unui Protocol de 

colaborare cu Asociaţia Dendrologilor Privaţi în vederea pregătirii şi depunerii de proiecte 

pentru îmbunatăţirea mediului înconjurator, referatul de aprobare nr.10700 din 22 iunie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.10706 din 22 iunie 2021 al Compartimentului 

dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, 

avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

- Proiect de hotărâre nr.152 din 23 iunie 2021 pentru modificarea art.3 din Hotărârea 

Consiliului Județean nr.3 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului 

„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU” şi a 

cheltuielilor legate de proiect, referatul de aprobare nr.10769 din 23 iunie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.10778 din 23 iunie 2021 al Compartimentului 

dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

          dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și acum proiectul ordinii de zi cu toate punctele din lista inițială plus suplimentarea. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare din data de 25 mai 2021 a Consiliului 

Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 

2. Proiect de hotărâre nr.123 din 14 iunie 2021 privind  modificarea  pozițiilor nr. 179-180 

din Anexa nr.10 la Statutul județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului Județean 

Giurgiu nr. 105 din 25 mai 2021, referatul de aprobare nr.10153 din 14 iunie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.10274 din 15 iunie 2021 al al Direcției logistică, 

managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, 

urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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3. Proiect de hotărâre nr.125 din 14 iunie 2021 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare și funcționare al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu, referatul de aprobare nr.10204 din 14 iunie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.10279 din 15 iunie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

4. Proiect de hotărâre nr.127 din 14 iunie 2021 privind aprobarea organigramei, statului de 

funcţii şi regulamentului de organizare și funcţionare ale Teatrului “Tudor Vianu” Giurgiu, 

referatul de aprobare nr.10209 din 14 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10285 din 15 iunie 2021 al Compartimentului resurse umane și coordonarea activității 

instituțiilor publice de cultură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Mariana Ionescu   - consilier 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

5. Proiect de hotărâre nr.148 din 17 iunie 2021 privind modificarea organigramei şi statului 

de funcţii ale Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu, referatul de aprobare nr.10480 din 17 

iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10529 din 17 iunie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură, 

avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul Comisiei juridice, ordine 

publică și situații de urgență  

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Mariana Ionescu   - consilier 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

6. Proiect de hotărâre nr.149 din 17 iunie 2021 privind modificarea statului de funcţii al 

Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Giurgiu, referatul de aprobare nr.10573 din 17 

iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10575 din 17 iunie 2021 al 

Compartimentului resurse umane și coordonarea activității instituțiilor publice de cultură și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență  

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Ruse    - consilier 

   dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

7. Proiect de hotărâre nr.128 din 14 iunie 2021 privind  aprobarea înființării unui punct de 

lucru al Societăţii JUDSERV 2020 S.R.L., referatul de aprobare nr.10263 din 14 iunie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.10317 din 15 iunie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

    dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

8. Proiect de hotărâre nr.129 din 14 iunie 2021 privind aprobarea asocierii Judeţului 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al 



5 

  

Municipiului Giurgiu, în scopul reabilitării, modernizării și dotării imobilului situat în 

municipiul Giurgiu, strada Independenței FN, pentru destinația de ,,depozit arhivă”, 

referatul de aprobare nr.10205 din 14 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10281 din 15 iunie 2021 al Direcției juridice și administrație publică, avizul Comisiei 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

9. Proiect de hotărâre nr.124 din 14 iunie 2021 privind asocierea Judeţului Giurgiu, prin 

Consiliul Județean Giurgiu, cu Comuna Malu, prin Consiliul Local al Comunei Malu în 

vederea realizării proiectului ,,Structuri sustenabile şi ecologice, educaţionale, sezoniere, 

pentru elevi şi tineri, în comuna Malu, judeţul Giurgiu”, referatul de aprobare nr.10182 din 

14 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10277 din 15 iunie 2021 al 

Direcției juridice și administrație publică, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură, avizul Comisiei de mediu, ape, păduri și agricultură, avizul Comisiei pentru 

educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de 

urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dl. Dumitru Gavrilă    - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                 dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

10. Proiect de hotărâre nr.137 din 15 iunie 2021 privind aprobarea asocierii Județului 

Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Mănăstirea Comana, județul Giurgiu în vederea 

realizării proiectului ”Construire Ansamblul socio-cultural Radu Şerban Voievod”, referatul 

de aprobare nr.10255 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10303 

din 15 iunie 2021 al Compartimentului dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru 

investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, 

tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

11. Proiect de hotărâre nr.138 din 15 iunie 2021 privind aprobarea asocierii Județului 

Giurgiu, prin consiliul Județean Giurgiu, cu Schitul Strâmbu, comuna Găiseni, județul 

Giurgiu în vederea realizării proiectului „Valorificarea turistică durabilă a monumentului 

istoric Schitul Strâmbu-Găiseni”, referatul de aprobare nr.10256 din 15 iunie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.10305 din 15 iunie 2021 al Compartimentului 

dezvoltare regională, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură, avizul Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport și avizul Comisiei 

juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
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   dna. Elena Dumitrașcu   - conducător compartiment 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

12. Proiect de hotărâre nr.144 din 15 iunie 2021 privind încheierea unui acord de parteneriat 

între Judeţul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și 

Urbanism ”Ion Mincu”, referatul de aprobare nr.10264 din 15 iunie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.10319 din 15 iunie 2021 al Direcției urbanism și amenajarea 

teritoriului, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură și 

avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

13. Proiect de hotărâre nr.141 din 15 iunie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

a unor echipamente achiziționate în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare și dotare – 

Muzeul Județean Teohari Antonescu” cod CALL03-16, finanțat prin Granturile SEE 2014-

2021 în cadrul Programului RO-CULTURA,  referatul de aprobare nr.10260 din 15 iunie 

2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10311 din 15 iunie 2021 al al Direcției 

logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru educație, cultură, 

tineret și sport și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea   - director executiv 

    dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

14. Proiect de hotărâre nr.142 din 15 iunie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Spitalului Județean de urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri  achiziționate în cadrul 

proiectului ” Dotare medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului 

Giurgiu – CO-STOP”,  referatul de aprobare nr.10261 din 15 iunie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.10313 din 15 iunie 2021 al al Direcției logistică, managementul 

spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

15. Proiect de hotărâre nr.147 din 17 iunie 2021 privind aprobarea dării în folosință gratuită 

Inspectoratului de Poliție Județean Giurgiu a unui echipament achiziționat în cadrul 

proiectului ”Investiții pentru siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între 

municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la rețeaua de transport TEN-T,  referatul de 

aprobare nr.10494 din 17 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10538 din 

17 iunie 2021 al al Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

16. Proiect de hotărâre nr.143 din 15 iunie 2021 privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 

din 27 noiembrie 2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată 
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prin Hotărârea nr.87 din 28 august 2020, referatul de aprobare nr.10262 din 15 iunie 2021 

al președintelui, raportul de specialitate nr.10315 din 15 iunie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică,  avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

17. Proiect de hotărâre nr.139 din 15 iunie 2021 privind  actualizarea Monografiei 

economico-militară a  judeţului Giurgiu, Ediţia 2021,  referatul de aprobare nr.10258 din 15 

iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10307 din 15 iunie 2021 al al 

Direcției logistică, managementul spitalelor și patrimoniu, avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei juridice, ordine publică 

și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 

18. Proiect de hotărâre nr.140 din 15 iunie 2021 privind acordarea unor sprijine financiare, 

referatul de aprobare nr.10259 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10309 din 15 iunie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Florentina Stănculescu   - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

19. Proiect de hotărâre nr.145 din 15 iunie 2021 privind aprobarea contractării unor finanţări 

rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în valoare de 10.600.000 lei, 

referatul de aprobare nr.10254 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate 

nr.10301 din 15 iunie 2021 al Direcției economice și avizul Comisiei buget, finanțe, 

economie, fonduri europene și mediu de afaceri 

   Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

 

20. Proiect de hotărâre nr.130 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentației tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenție (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiții „Modernizare DC 121 

Slobozia (DN5C) – DJ 504, km 0+000 -5+000, 5,000 km”, referatul de aprobare nr.10247 

din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10287 din 15 iunie 2021 al 

Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

21. Proiect de hotărâre nr.131 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 
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intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 401A, 

Palanca – Stoenești, km 50+000 – 55+050; 5,050 km”, referatul de aprobare nr.10248 din 

15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10289 din 15 iunie 2021 al 

Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

22. Proiect de hotărâre nr.132 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 404, Limită 

Județ Dâmbovița – Drăgănescu – Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km”, referatul de 

aprobare nr.10249 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10291 din 

15 iunie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul 

Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei 

pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

23. Proiect de hotărâre nr.133 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D 

Bucșani (DN61)- Malu Spart(DJ601) km 0+000-7+820, 7,820 km”, referatul de aprobare 

nr.10250 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10293 din 15 iunie 

2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

24. Proiect de hotărâre nr.134 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601, 

Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu Spart, km 9+500 – 12+500; 13+000 – 21+000, 11 

km”, referatul de aprobare nr.10251 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.10295 din 15 iunie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în 

infrastructura locală, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
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25. Proiect de hotărâre nr.135 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ601D, Letca 

Veche – Limită județ Teleorman, km 7+127 – 9+187, 2,06 km”, referatul de aprobare 

nr.10252 din 15 iunie 2021 al președintelui, raportul de specialitate nr.10297 din 15 iunie 

2021 al Direcției achiziții publice și investiții în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, 

finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, 

patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

26. Proiect de hotărâre nr.136 din 15 iunie 2021 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 

economice actualizată și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de 

intervenţie (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de 

cofinanțare de la bugetul local, pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare 

DJ 611, Roata – Sadina- Cartojani – Limită județ Teleorman km 0+000 - 3+380, 5+000 - 

6+800, 5,180 km”, referatul de aprobare nr.10253 din 15 iunie 2021 al președintelui, 

raportul de specialitate nr.10299 din 15 iunie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții 

în infrastructura locală, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

27. Proiect de hotărâre nr.146 din 17 iunie 2021 privind modificarea şi completarea 

Anexelor nr.5.1. şi nr.5.2.22-5.2.28 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr. 89 din 20 aprilie 

2021 privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al judeţului Giurgiu, a 

bugetului de venituri şi cheltuieli al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din 

venituri proprii şi subvenţii şi a bugetului fondurilor externe nerambursabile pe anul 2021 şi 

estimări pe anii 2022-20254, modificată prin Hotărârea Consiliului Judeţean nr.113 din 25 

mai 2021, referatul de aprobare nr.10499 din 17 iunie 2021 al președintelui, raportul de 

specialitate nr.10512 din 17 iunie 2021 al Direcției achiziții publice și investiții în 

infrastructura locală, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu 

de afaceri și avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Lidia Pană    - director executiv 

   dna. Elisabeta Mihalcea   - preşedinte comisie 

   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 

28. Proiect de hotărâre nr.126 din 14 iunie 2021 privind constituirea Comisiei speciale de 

analiză şi verificare a activității desfășurate  la Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.10208 din 14 iunie 2021 al 

președintelui, raportul de specialitate nr.10283 din 15 iunie 2021 al Direcției juridice și 

administrație publică,  avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 

Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

  Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 

   dna. Nina Carmen Crișu   - director executiv 

   dl. Radu-Silviu Deliu   - preşedinte comisie 



10 

  

                  dl. Silviu-Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

29. Diverse 

I. Rapoartele S.C. Innovative Tax&Accounting Solutions S.R.L.; 

II. Extras din Decizia nr.22/02.09.2020 a Camerei de Conturi Giurgiu.  

  Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi.  

 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru ședința de astăzi v-am pregătit câteva proiecte, legat de nominalizări, câteva proiecte 

care sunt așteptate cel puțin de executiv de foarte mult timp. Mai mult ca sigur ultimul din 

lista inițială va suscita comentarii mai mari, dat fiind agitația din presă. Pentru cursivitatea 

ședinței, v-aș propune să fiți de acord să facem de la început propunerile pentru comisia 

despre care consiliul județean a făcut vorbire în materialele complementare pentru a da 

posibilitatea colegilor noștri care votează on-line, până la sfârșitul ședinței, să poată să voteze 

și dlor. Este vorba de o comisie care să ne ajute să ne edificăm și să îi lămurim, probabil și pe 

toți giurgiuvenii interesați asupra lucrurilor bune și mai puțin bune din Direcția Generală de 

Asistență Socială. Insist ca această comisie să cuprindă reprezentanți de la ambele partide, 

numărul propus este de cinci, trei propuneri de la PNL, două propuneri de la PSD. Dacă sunt 

comentarii pe marginea acestei propuneri? Repet, aș vrea să fiți de acord să facem doar 

propunerile acum, rămâne să votăm secret cum e procedura și să și dezvoltăm proiectul de 

hotărâre când va veni rândul în lista pe care o aveți în față. Sunteți de acord pentru 

propunerile din acest moment pentru asigurarea cursivității? Vă rog! 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, eu aș propune ca acest proiect să fie amânat la vot dată fiind împrejurarea că, 

la comisia de specialitate, la care am participat, am solicitat, să mi se pună la dispoziție 

anumite documente, mi s-au pus la dispoziție parțial, în sensul că nu am primit constatările 

Curții de Conturi pentru ultimii trei ani de la Direcția Generală pentru Protecția Copilului, 

motiv pentru care nu mă consider a fi edificat cu privire la situația existentă și cu privire la 

necesitatea înființării unei comisii care să poată să stabilească ceva.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să informeze. Nu stabilește comisia nimic. Să informeze plenul. Ăsta va fi rolul ei să facă o 

informare ca să cădem de acord. 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Motiv pentru care nu pot aprecia, așa cum am spus în cunoștință de cauză, utilitatea înființării 

și funcționării acestei comisii atâta vreme cât, cu riscul de a mă repeta, nu am avut acces la 

constatările făcute de Curtea de Conturi în ultimii trei ani la această instituție. Vă mulțumesc. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Solicitarea dvs. ne-a fost adresată nouă, executivului, în timpul ședinței. Ea nu facea obiectul 

documentelor adică nu făcea parte din documentația anexă proiectului de hotărâte. Ulterior, 

cred că în aceea zi le-am trimis odată cu materialele ședinței, acum șapte zile sunt toate pe 

site, trimise tuturor.  Am căutat toate deciziile Curții de Conturi din ultimii trei ani și pentru 

ședința de astăzi le-ați avut. 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt cele întocmite pentru Consiliul Județean Giurgiu. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Se face un singur control, nu există separat. 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Eu știu că există separat note de constatare întocmite. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dl Vucă, dacă vă uitați în toate deciziile Curții de Conturi sunt trecute acolo și instituțiile 

subordonate controlate.Veți găsi acolo rezultatul controlului, în unele situații dau exemplu: 

muzeul, teatrul, eu vă spun ce documente avem. 
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Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Nu vreau să intru în polemică cu dvs. Întâmplător sau nu și eu am făcut și o administrație 

publică și mai cunosc anumite lucruri. Eu vreau raportul Curții de Conturi întocmit în urma 

controlului efectuat la DGASPC. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Este acela pe care vi l-am trimis. 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă apreciați că este acela, eu vă spun că nu este acela. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mă rog, e dreptul dumneavoastră. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Atunci dvs. aveți cunoștință despre niște controale de care noi nu știm. Noi am cerut 

executivului și asta mi-au fost date. Dacă dvs.știți că mai sunt și altele, e o informație bună și 

pentru noi ca să le cerem și să vedem ce scrie în ele. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim, dna secretar. Dacă este așa și există alte documente de control e posibil ca acestea 

să fie la DGASPC și dacă convenim că mergem să verificăm exact ce credem că ne ajută să 

avem o idee de ansamblu, poate le vom găsi acolo. 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, rolul solicitării mele e acela de a vedea dacă mai e necesar să mergem sau nu 

că poate sunt edificatoare acelea și nu e cazul să mai mergem. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu sunt de părere că este necesar să înființăm comisia și să mergem, dvs. procedați cum 

considerați. Propunere din partea grupului PNL. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- În ceea ce privește deciziile Curții de Conturi care ne-au fost comunicate acelea privesc  

perioada 2017-2019. Din câte știu eu că actuala conducere este de la sfârșit din noiembrie 

2019, deciziile acelea nu privesc activitatea de conducere actuală. Dar din informațiile mele 

știu că a mai fost efectuat un control de către Curtea de Conturi cred că în august 2020, un 

control al modului de gestionare probabil că în urma unei sesizări efectuate, deci controlul 

modului de gestionare a resurselor publice pe perioada stării de urgență. Cred că acesta s-ar 

impune pentru că ar fi singurul care privește activitatea desfășurată de întreaga conducere, 

actuala conducere. Comisia pe care o propuneți dvs. are drept scop să cerceteze sau să 

analizeze activitatea actualei conduceri, nu cea din perioada anterioară anului 2020. Drept 

urmare și motivați dvs. în acele referate că se impune, din cauza unor prejudicii sau a unor 

eventuale abateri constatate printr-un raport sau prin aceste decizii. Cred că relevante sunt 

deciziile instituțiilor abilitate, nu a unui expert, deja noi discutăm acum pe fondul problemei 

și atunci cred că s-ar impune amânarea, mă rezum aici, restul comentăm pe urmă, s-ar 

impune amânarea pentru a ni se comunica, a fi puse la îndemâna consilierilor și a acestui 

raport, eventual a unor analize. Am înțeles a fost un control al Corpului de Control din cadrul 

Prefecturii Giurgiu cred că și acela s-ar impune ca să vedem dacă, într-adevăr, aceste instituții 

abilitate au constatat prejudicii sau nu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi nu avem cunoștință de un control al prefecturii și din raportul, e ultima frază pe care o 

prezint în susținerea celor propuse și în raportul pe care îl prezintă reprezentantul firmei care 

a realizat expertiza este mai mult decât evident faptul că unele documente nu au fost puse la 

dispoziție. Dacă dvs.vreți să stau eu, aici cuminte, până când se hotărâște conducerea direcției 

să ne trimită ce spuneți dvs. că au, că eu nu știu mi se pare cel puțin neproductiv. Eu vreau să 

înființăm o comisie din reprezentanți de la toate partidele ca să nu existe nici un fel de 

interpretare că s-ar dori de la început ca atitudinea comisiei să fie părtinitoare și să găsim 

acolo ce spunem și noi și ce spuneți și dvs.că lipsește. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
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- În mod evident rezultatul sau procesul verbal întocmit de Corpul de Control al Prefecturii nu 

va fi găsit la direcție, de aceea vă solicit dvs. să-l solicitați la rândul dvs. prefecturii, iar cel de 

la Curtea de Conturi, bănuiesc că nu acolo, ci tot la dvs. sau la Curtea de Conturi, de aceea 

am discutat acum amânare. Restul discutăm și ne vom spune punctul de vedere la momentul 

respectiv. 

Dl Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, dacă nu știți de existența lui, nu înseamnă că nu există și, dacă, într-adevăr 

există, am face o comisie de dragul de a face o comisie pentru că o comisie nu poate să 

stabilească peste Curtea de Conturi despre o existență sau inexistență a ceva. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dl.Vucă, am ascultat, vă dau crezare în parte și dreptate în parte. Revin la propunerea de a 

face propunerile pentru acestă comisie acum sau dacă nu le faceți acum probabil la momentul 

la care ajungem la punctul respectiv vor mai putea vota doar persoanele care sunt în sală. Din 

partea Grupului PNL, vă rog ce propuneri sunt. 

Elisabeta Mihalcea – vicepreşedinte C.J.G.: 

- O să fac eu propunerea, dle președinte. O să-l propun pe colegul meu dl. vicepreședinte 

Anculescu Silviu Cristian pentru președinte comisie, pe dl. Tiberiu Nan Genu și pe dl. Silviu 

Lungu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Faceți propuneri sau dacă nu, puteți să completați când ajungem la proiectul 

respectiv, dar nu le dați posibilitatea colegilor care votează online să-și exprime votul. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Propunem pe Lucian Corozel și pe Crina Stoianovici. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine. Vă rog să completați buletinele pentru colegii care votează în online și noi revenim la 

ordinea de zi. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ați avut la mapa ședinței procesul verbal al ședinței anterioare pe care îl supun aprobării dvs. 

Dacă aveți neclarități, completări, vă rog să-mi spuneți. Sunteți de acord cu conținutul 

acestuia? Procesul verbal al ședinței anterioare. Supunem aprobării, da? Vă mulțumesc mult. 

Unanimitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bun. Intrăm pe ordinea de zi atunci. Proiect de hotărâre nr.123 privind modificarea pozițiilor 

nr.179-180 din Anexa nr.10 la Statutul județului Giurgiu aprobat prin Hotărârea Consiliului 

Județean Giurgiu nr.105. Este vorba de modificarea unor limite teritoriale. Avem foarte multe 

probleme cu suprapuneri de terenuri, dar am și pierdut un proiect important pentru infrastructura 

rutieră datorită unui litigiu cu un județ învecinat. A trebuit să facem demersuri susținute ca să 

reglementăm această situție și probabil vom reveni cu actualizări la fiecare dintre ședințele 

următoare. Dacă sunt comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.122 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.125  privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare 

al Direcției Județene de Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic 

Giurgiu. Sunt două chestiuni importante care necesită modificare, nu de substanță. Avem din 

partea multor comune și chiar multor locuitori din județul Giurgiu recomandări și atenționări 

asupra faptului că pomii situați pe marginea drumurilor județene sunt îmbătrâniți, au foarte 

multe crengi putrede care și acum în perioada aceasta cu forte multe vijelii au creat probleme 

vă dați seama ce se va întâmpla la iarnă când se vor încărca de chiciură. Încercăm să 

anticipăm o situație delicată și probabil că vom mai discuta despre acest subiect pentru că 

începând de anul acesta, probabil știți, consiliul județean are posibilitatea să încaseze 35% din 

redevența pe care o plătesc balastierele care au activitate pe teritoriul județului Giurgiu. Încă 
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suntem în identificare acelei mai bune soluții să nu pierdem bani la bugetul județului și repet, 

poate chiar în ședința următoare vom putea veni în fața dvs. cu altă modificare, dar repet nu 

sunt modificări de substanță față de o structură care a funcționat destul de bine și în perioada 

anterioară. Comisiile. Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură: 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Comentarii din rândul consilierilor, vă rog.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.123 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.127 privind aprobarea organigramei, statului de funcţii şi 

regulamentului de organizare și funcţionare ale Teatrului „Tudor Vianu” Giurgiu. Comisia 

pentru educație, cultură, tineret și sport.  

Alina Meclea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Este vorba de câteva mici schimbări în cadrul organigramei. Eu îmi asum 

recomandarea făcută dlui manager de a desființa postul de director adjunct pentru că vorbim 

de o instituție de proiecte cu număr destul de mic de posturi. E o situație foarte dificilă cu 

numărul de posturi pe care să le direcționăm către cele mai sensibile sau mai solicitate zone. 

Țin minte că în 2012 am lăsat 110 posturi numai în consiliu și acum sunt 145. La fel la multe 

alte direcții și structuri din subordine și suntem într-o criză acută de persoane calificate care 

să deservească și direcția județeană pentru drumuri, dar în cazul de față ar trebui să refuz și 

solicitarea de extindere de la Teatrul „Tudor Vianu”. Dacă sunt intervenții, vă rog? 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 4 voturi „împotrivă”. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.124 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Aș vrea dacă sunteți de acord să fac o mențiune. Au fost reproșuri, pe care le consider juste 

asupra faptului că uneori materiale de ședină ajung prea târziu la comisie și au fost consilieri 

care probabil contează mai mult pe meticulozitate și ar fi avut nevoie mai mult timp pentru  

analiză. E foarte corect, ne cerem scuze vreau doar să fiți convinși că nu există nici pe departe 

o procedură premeditată pentru asemenea situații și, ca să încerc să compensez cumva această 

înțelelgere a dvs., nu o să fac nici un fel de comentarii în cazul în care sunt persoane care 

votează într-un fel la comisie și votează altfel în plen. E justificant argumentul că au avut timp 

să reia documentația, să descopere ce prima dată poate n-au sesizat, sau să se informeze 

suplimentar și să-și facă o altă idee. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, eu am fost cea care am invocat acest motiv. Faptul că am primit materialele 

seara la orele 17 și 10, comisia fiind a doua zi la orele 11,30, materialele fiind numeroase 
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incluzând cel puțin trei sau patru regulamente și organigrame este evident că având și o 

activitate în paralel cu această funcție de consilier județean, nu aveam timp într-o noapte să 

citesc.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-am știut. Foarte corect. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Și atunci nu am votat împotrivă, m-am abținut de la vot, cu această motivare. Astăzi motivez 

faptul că eu votez împotrivă întrucât consider că activitatea teatrului, chiar dacă este o 

instituție mică, necesită și existența unui post de director adjunct cu atât mai mult cu cât anul 

trecut am făcut parte din consiliul de administrație și știu în ce consta activitatea și care erau 

competențele acestui director adjunct… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă aș fi răutăcios aș spune că poate muncea mai mult în compensație cu alții care munceau 

mai puțin.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Fiecare muncea în funcție de capacitatea și de competențele pe care le avea... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A funcționat și cu director și cu director adjunct. Eu o să mă străduiesc să vă demonstrez că va 

funcționa cel puțin la fel de bine și în formula aceasta. Sigur nu sunteți subiectivă. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Nu sunt subiectivă. Sigur. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.149 privind modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Nu, 148, dle președinte. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Scuze. Proiect de hotărâre nr.148 privind modificarea organigramei şi statului de funcţii ale 

Spitalului Judeţean de Urgenţă Giurgiu.Comisiei pentru sănătate și protecție socială.  

Radu-Silviu Deliu- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții din partea dvs.? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.125. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Revin atunci la nr.149 modificarea statului de funcţii al Direcției Județene de Evidență a 

Persoanelor Giurgiu. Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comentarii în plen? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.126. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.128 privind  aprobarea înființării unui punct de lucru al Societăţii 

JUDSERV 2020 S.R.L. Vă aduceți aminte la precedenta sedință am fost de acord să dau curs 

unei solicitări, nu mai știu exact din ce direcție, de a retrage acest proiect. Este o temă foarte 
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complexă pe care ne străduim să o gestionăm apărând interesele județului Giurgiu. Așa că  

revenim cu acest proiect de hotărâre avem nevoie de înființarea unui punct de lucru pentru a 

putea să autorizăm societatea pentru activitățile propuse cel puțin pentru prima etapă de 

fucționare, în speță dezinsecție și toate celelalte servicii conexe. Comisia juridică, ordine 

publică și situații de urgență. 

  Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog, intervenții ? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 9 voturi „împotrivă”. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În continuare această societate are patru angajați în ciuda pronosticurilor că se va umple 

organigrama de temiri cine, director, director economic, contabil șef și doi funcționari angajați 

care sunt de fapt autorizați pentru servicii de dezinsecție. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.127. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.129 privind aprobarea asocierii Judeţului Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, cu Municipiul Giurgiu, prin Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, în 

scopul reabilitării, modernizării și dotării imobilului situat în municipiul Giurgiu, strada 

Independenței FN, pentru destinația de ,,depozit arhivă”. Este vorba despre un fost  punct 

termic aflat în spatele blocului care găzuiește Agenția de Mediu chiar și ITM. Am convenit cu 

dl.primar Anghelescu să realizăm împreună un spațiu de arhivă modern. Ca și dlui și noi avem 

foarte multe zone în care, cumva tangențial cu cadrul legal existent, avem depozitate 

bibliorafturi în dulapuri, în fișete sau poate chiar în rafturi deschise, situație care în 

perspectiva programelor europene care vor urma și care evident vor implica iarăși o cantitate 

impresionantă de documente scrise, trebuie remediată. De aici plecând venim cu acest proiect 

de hotărâre și-n organigrama pe care sperăm să v-o prezentăm într-o perioadă imediat 

următoare, vom încerca să transferăm și un număr de angajați ai consiliului județean pentru a 

putea să gestioneze acest transfer. Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență . 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt intervenții, vă rog? Supunem aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.128. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.124 privind asocierea Judeţului Giurgiu, prin Consiliul Județean 

Giurgiu, cu Comuna Malu, prin Consiliul Local al Comunei Malu în vederea realizării 

proiectului ,,Structuri sustenabile şi ecologice, educaţionale, sezoniere, pentru elevi şi tineri, 

în comuna Malu, judeţul Giurgiu”. În mod concret inclusiv cu implicarea Consiliului județean 
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al elevilor gândim o tabără de vacanță de vară pentru elevii și copii din județul Giurgiu. Este 

un gen de instituție care lipsește de foarte mulți ani din județul Giurgiu. Aș fi foarte încântat 

dacă inclusiv din partea dvs. ar veni propuneri de îmbunătățire a structurii pe care o gândim 

pentru acea locație și evident și activitățile pe care le propunem a se derula în perioada 

următoare. Deocamdată, suntem în faza în care am contractat o firmă pentru elaborarea 

studiului de fezabilitate, dar este unul dintre proiectele asupra căruia am cerut nominal, dacă 

vreți bună colaborare și pe măsură ce avansăm cu acest document, vom prezenta etapizat și în 

consiliu județean repet,pot veni din partea oricărui consilier, înainte de orice, marea majoritate 

sunteți și părinți, pot veni idei care să ne ajute să obținem un produs pe care să-l aprecieze pe 

de-a întregul copiii din județul Giurgiu. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. 

Alina Meclea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență . 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții? Sperăm că în perioada următoare să ne onorați și cu propuneri pe acest subiect. 

- Supun aprobării proiectul, vă rog.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.129 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.137 privind aprobarea asocierii Județului Giurgiu, prin Consiliul 

Județean Giurgiu, cu Mănăstirea Comana, județul Giurgiu în vederea realizării proiectului 

„Construire Ansamblul socio-cultural Radu Şerban Voievod”. Este o procedură obișnuită la 

fel am parcurs această etapă și în mandatul anterior când ne-am asociat cu Mănăstirea 

Comana pentru reabiliatarea mănăstirii în integralitatea sa. Acum dorim o extindere pe un alt 

proiect foarte interesant pe care iarăși o să încerc pe măsură ce îl compunem să îl prezentăm 

inclusiv pe ecran dvs. și tuturor celor interesați, care iarăși dacă se poate, ar putea contribui la 

un proiect perfect pentru această destinație.  

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisiei pentru educație, cultură, tineret și sport. 

Alina Meclea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență . 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Comenarii, intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

 Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.130 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.138 similar pentru aprobarea asocierii județului Giurgiu cu Schitul 

Stâmbu, comuna Găiseni, o locație pe care v-o recomand cu toată căldura, în vederea 

realizării proiectului „Valorificarea turistică durabilă a monumentului istoric Schitul 

Strâmbu-Găiseni”. Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia pentru educație, cultură, tineret și sport. 

Alina Meclea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență . 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă n-ați ajuns la Găiseni la acest schit, dar ajungeți în zonă vă spun că o să vă placă foarte 

mult locația și starețul, nu cred că stareț se numește, e o denumire cumva pentru o dnă, Maica 

Cecilia are o denumire specifică. Cum se numește? 

 Nicu Mardale –  consilier C.J.G.; 

- Stareț, maica stareț.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Parcă s-a prezentat altfel. Maica Cecilia, sigur e corect. Comentarii, vă rog? Supun aprobării.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

  Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.131. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.144 privind încheierea unui acord de parteneriat între Judeţul 

Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, și Universitatea de Arhitectură și Urbanism „Ion 

Mincu” din București. Este demersul încununat de succes al arhitectului șef al județului dl. 

Yahia Dardari, un excelent profesionist este unul dintre cei doi arhitecți pe care am reușit să-i 

convingem să vină la consiliul județean în perioada anterioară și ne propunem câteva proiecte 

privind lucrurile dint-un unghi ușor distinct. Am vrea să producem și o economie pentru 

elaborarea documentațiilor pentru câteva proiecte, dar mai mult decât atât am vrea o notă 

suplimentară de originalitate și apelăm la inventivitatea studenților la arhitectură care au și ei 

interes să participe la asemenea concursuri pentru că există un punctaj în interiorul instituției 

care le crează mici avantaje în evaluarea pe care o au la diferiți profesori, la diferite cursuri. 

Am vorbit cu dl.rector, e mai mult decât încântat, m-am gândit pentru început să colaborăm 

cu ei pe amanajarea esplanadei de lângă Biserica Eroilor, amenajarea celor 5000 de metri pe 

care consiliul județean îi are în centru orașului și amenajarea unui model de semnale. Județul 

Giurgiu nu are nici un fel de semnale la limite sale administrative, se crează și confuzii și 

poate și acesta este unul dintre motivele pentru care ne trezim că pierdem suprafețe destul 

mari din rețeau de drumuri județene cel puțin. Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și 

infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 
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- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt puncte de vedere pe marginea acestui proiect de hotărâre? Supun aprobării 

proiectul, vă rog.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.132. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.141 privind aprobarea dării în folosință gratuită a unor echipamente 

achiziționate în cadrul proiectului „Restaurare, consolidare și dotare – Muzeul Județean 

Teohari Antonescu”. Este unul dintre proiectele în derulare, ușor întârziate pentru că încă nu 

am pornit licitația pentru execuție, nu mă întrebați de ce. Comisia pentru educație, cultură, 

tineret și sport. 

Alina Meclea- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.133. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.142 privind aprobarea dării în folosință gratuită Spitalului Județean de 

urgență Giurgiu a unor echipamente/bunuri achiziționate în cadrul proiectului „Dotare 

medicală performantă pentru STOPare COVID 19 la nivelul județului Giurgiu – CO-STOP”. 

Similar cu precedentul proiect de hotărâre sunt câteva echipamente pe care le achiziționăm  

consiliul județean și care sunt necesare pentru buna funcționare a Spitalului județean. Comisia 

pentru sănătate și protecție socială.  

Radu-Silviu Deliu- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Interveții, vă rog. Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.134. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.147 privind aprobarea dării în folosință gratuită Inspectoratului de 

Poliție Județean Giurgiu a unui echipament achiziționat în cadrul proiectului „Investiții pentru 

siguranța rutieră și îmbunătățirea conectivității între municipalitatea Ruse și județul Giurgiu la 

rețeaua de transport TEN-T.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! De nu mai puțin de șapte ori am repetat o procedură pentru achiziția unei mașini 

de teren Duster pentru simplu motiv că și la acest proiect și alte câteva mai mari ca și valoare, 

sau mai puțin mari, nu a fost evaluat corespunzător valoarea bunului care urmează a fi 

achiziționat și nu  au fost firme interesate în banii pe care îi puneam la dispoziție, să vină să 

oferteze. În sfârșit nu știu cum am păcălit pe cineva, înțeleg că mașina nu e chiar cum ar 

trebui să fie cu o dotare de top poate vom mai reuși să îmbunătățim dotările. Ne-au întrebat 

colegii de la poliție dacă are și set de anvelope de iarnă. Nu are. Am reținut întrebarea poate 

facem un efort până la toamnă și îi ajutăm. Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.135. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.143 privind modificarea art.1 al Hotărârii nr.153 din 27 noiembrie 

2019 privind constituirea Comisiei pentru protecția copilului, modificată prin Hotărârea nr.87 

din 28 august 2020. Sunt persoane din această comisie specială care au demisionat. Foarte 

greu s-au găsit soluții de înlocuire pentru că am impresia că, condițiile probabil cele finaciare 

în primul rând, dar și de lucru, nu crează foarte mare atractivitate. Comisia pentru sănătate și 

protecție socială.  

Radu-Silviu Deliu- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc. Comentarii din partea dvs, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.136. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.139 privind actualizarea Monografiei economico-militară a  judeţului 

Giurgiu, Ediţia 2021. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

  Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.137. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.140 privind acordarea unor sprijine financiare. Încercăm în limita 

posibilităților financiare să onorăm cele mai sensibile sau necesare sau imperative solicitări. 

Am acordat de data asta și câteva sprijine recompense, mai degrabă pentru echipe sportive 

care au obținut rezultate mai mult decât notabile la competiții naționale și dacă nu greșesc și 

un sprijin Asociației de Arbitri care n-au echipament și n-au găsit un sprijin în altă parte. 

Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu avem, vă rog să mă credeți, nici un fel de subiectivism, cu atât mai mult cu cât există o 

comisie internă care analizează fiecare solicitare și propune finanțarea lor. Supun aprobării 

proiectul. Cine este pentru?..... 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, de fiecare dată când am discutat aceste ajutoare v-am solicitat și la una dintre 

ședințe chiar ați fost de acord cu acest lucru să ni se comunice materialele care stau la baza 

sau în spatele acestor cereri. Spun acest lucru întrucât am observat o inadvertență din punctul 

meu de vedere. O persoană care s-a operat, a suferit o intervenție chirurgicală de fibrom 

uterin primește suma de 5000 lei, iar o persoană care are tumoare malignă pancreas primește 

doar 3000 de lei. De fiecare dată am invederat acest lucru, consider că persoanele care suferă 

de afecțiuni grave, cum este cancerul de pancreas, este evident că necesită cheltuieli mult mai 

mari și cred că aceste sume ar trebui raportate într-un fel și la afecțiunea care se invocă. 

Fibromul uterin este o intervenție nu pot să spun că ușoară, Doamne ferește, dar 

incomparabilă dacă ne referim la tumoarea malignă a pancreasului. De aceea eu v-aș ruga să 

ne trimiteți și actele poate putem să-i dăm celui cu tumoare malignă suma de 5000 lei. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Putem să vă trimitem actele, nu știu de ce nu sunt la dosar. În privința unor comparații chiar 

nu știu ce aș putea spune. Dacă considerați avem și medici în consiliul județean că putem să 

facem o procedură în baza căreia să împărțim afecțiunile pe costuri, pe factori de gravitate 

mai mare sau mai puțin mare, accept orice propunere care să ne ferească de abordări 

subiective sau părtinitoare, sincer. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Sunt convinsă, doar vă supun atenției aceste aspect pentru că, într-adevăr, mi se pare normal 

ca o persoană care suferă de cancer să primească o sumă mai mare. Fibromul uterin v-am 

spus este o operație destul de dificilă dar nu atât de dificilă… 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Asta a fost suma solicitată de persoana în cauză. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Unii cer, dar nu cer toți. Nu vă spun că unii vin și în audiențe și dacă vezi un om suferind îți 

rămâne altfel în memorie decât o solicitare scrisă, care nu știi în afară de niște hârtii în spate, 

e foarte complicat. Vă rog să le puneți de acum și poate modificăm și regulamentul ca, măcar 

la acest punct, eu am mai avut niște propuneri similare și m-a pus la punct dna secretar, poate 

măcar pe acest gen de proiecte de hotărâre, să avem posibilitatea să modifică în plen, dacă 

găsim aici între noi niște argumente. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Și acum, dacă dvs. sunteți de acord, putem considera ca fiind un amendament la acest proiect 

propunerea dnei consilier și putem să modificăm. Putem să modificăm suma pe baza 

propunerii dvs.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Sigur că da. Eu vă propun să-i măriți această sumă, cel puțin la suma de 5000 de lei, cât ia 

cealaltă persoană. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E foarte corectă propunerea, o acceptăm. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Colegul de la direcția economică confirmă că este posibil, avem bani. Am luat act, am 

consemnat. Cum se numește persoana? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Nu știu este la poziția 11 din acea listă (procesul verbal al Comisie de verificare formală și 

analiză a solicitărilor de acordare a sprijinelor financiare) și la poziția 7 din lista cu sumele 

(anexă la proiectul de hotărâre). Deci lista cu sumele este poziția 7. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da.Vă mulțumim. 
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Radu-Silviu Deliu – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt perfect de acord. Este o problemă pentru că eu ca și președinte al Comisiei de sănătate, 

într-adevăr noi nu avem toate documentele la dispoziție. Este o diferență mare, dar acum noi 

nu avem o justificare foarte clară pentru ce se cer acești bani. Pentru fibromul uterin poate să-

i ceară că trebuie să se opereze. La cancerul de pancreas, din punct de vedere strict medical, 

mare lucru nu se poate face sunt mai mult lucruri paleative. Și atunci ar trebui să avem, ca să 

ne putem da cu părerea, pentru ce este ajutorul acela. Mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Implicarea dvs. nu face decât să soluționeze genul acesta de lucruri. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Toate documentele pe care le avem vi le-m pus la dispoziție. Altele nu avem. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Nu este atașată cererea ca să vedem actul medical acestea sunt la comisie, eu nu spun că nu e 

competentă, dar noi votăm, nu comisia. Comisia face doar o selecție. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da, dna consilier aveți dreptate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am întrebat comisia de buget? 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Da, aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Supun aprobării proiectul cu modificarea dnei consilier Stoianovici.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.138. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.130 privind aprobarea documentației tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenție pentru DC 121 

Slobozia (DN5C) – DJ 504. E o listă de 7 proiecte 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Ați sărit un punctul 19. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 145, contractare credit. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A, am vrut să-l săr că știam că sunt comentarii. Proiect de hotărâre nr.145 privind aprobarea 

contractării unor finanţări rambursabile interne în valoare de 6.831.000 lei, respectiv în 

valoare de 10.600.000 lei. Este același proiect la care au fost comentarii pro și contra, atitudini 

mai mult sau mai puțin entuziaste. Avem nevoie de acești bani în primul rând pentru a susține 

proiectele cu fonduri europene, dar și pentru a avea o rezervă în situații în care avem nevoie 

de alocări suplimentare la unele proiecte de investiții. Comisia buget, finanțe, economie, 

fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă sunt comentarii, vă rog? Ia spuneți, dle Mihăiță! 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Vreau să întreb. Nu am foarte mari cunoștințe economice, v-am spus dintotdeauna… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nici eu. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- …pentru că știu că la ședința din luna aprilie dacă nu mă înșel, exista o hotărâre, HCJ-ul 90 

care propunea un astfel de împrumut și chiar cred că s-a ridicat colegul nostru Vucă și v-a 

spus că este întocmit greșit, iar dvs. ați spus că este OK. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, așa o fi fost. Ce a fost întocmit greșit? Vă mai aduceți aminte ce a fost întocmit greșit? 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Cred că acea sumă la care ajunseseți dvs. Am văzut că inițial era 18 miliarde acum văd că 

sunt 17,431. Inițial era pentru 18.500.000. Nu ați știut efectiv ce vreți să cereți în momentul 

acela sau? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-am avut sfătuitori buni. Ne-au fost prezentate niște cheltuieli neeligibile la unul dintre 

proiecte și a trebuit să majorăm componenta aceasta de fonduri alocate susținerii derulării 

investiției. Vorbim de un proiect pe Programul Transfrontalier România-Bulgaria. Spre 

deosebire de programele operaționale pe România-Bulgaria procedura este aceea cu cerere 

de… plata din banii consiliului județean, a situațiilor de plată și a cererii după aceea de plată 

pe care unitatea de management în speță, Ministerul Fondurilor Europene, o alocă după o 

întârziere de câteva luni bune pentru că este și un proiect în oglindă cu unul de pe malul 

bulgăresc pentru derularea căruia lucrurile se complică exponețial. Deci dacă eu plătesc acum 

și primesc banii înapoi ca să continui procedura asta după trei-patru luni, evident că îmi 

trebuie niște bani suplimentari să nu încurc executantul și să pot să susțin plățile așa cum își 

dorește el și cum sunt și ele prevăzute în graficul de lucrări. Deci au apărut cheltuieli 

suplimentare, justificate, le acceptă toată lumea. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Inițial ați cerut 18.500.000 acum…. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar n-ați citit expunerea, eu nu știu  

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Probabil că da. Eu am citit decât ce am primit eu pe ordinea de zi, acel referat de specialitate 

unde scrie inclusiv că se modifică sumele din HCJ ca urmare a unei adrese a Patria Bank. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Este colegul meu care s-a ocupat de contract este aici.  

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Cine este colegul care s-a ocupat? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar repet, a fost rău că a fost o sumă pe care ați considerat-o prea mare și acum e rău că se 

diminuează. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

-  Nu, nu, nu, dar mi se pare că vă impune Patria Bank cât să cereți, ca bani… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu ne impune, dar este banca care a  avut cea mai bună ofertă contrar a ceea ce s-a sugerat și 

cu care am avut o negociere în toată perioada premergătoare semnării contractului. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Este vorba de dl.Dobre? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, dl.Dobre. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Păi, dl. Dobre parcă a fost director la Patria Bank. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Așa, și? Nu vă înșelați. Spuneți mai departe că sunteți un om echilibrat și cu logică. De ce 

lăsați… 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Inițial ați cerut 18.500.000, acuma ați cerut 17.400.000, în referatul de specialitate spune că 

se modifică sumele ca urmare a unei adrese a Patria Bank și pare cumva așa, că nu consiliul 

județean cere banii, ci Patria Bank.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, serios. Asta e impresia dvs. De aia ați spus la început că nu vă pricepeți. 
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Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Am spus că nu mă pricep, nu sunt economist. Fac eforturi mari să înțeleg chestiile astea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- În afară de Patria Bank am mai avut o ofertă de la altă bancă. Eu vă asigur și pe dvs. și toți 

cei interesați, prezenți sau nu în sală, că aceasta a fost cea mai bună ofertă, nu are nicio 

legătură cu foști directori sau foști angajați ai băncii. Dacă puteți să mă credeți, dacă nu 

rămâneți cu părerea dvs. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Am înțeles, nicio problemă. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- O să votez împotrivă la acest proiect. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Sunt convins, aveți toate argumentele. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă mai sunt intervenții? 

Elisabeta Mihalcea - vicepreşedinte C.J.G.: 

- Dacă-mi permiteți, dle președinte. La cererea de oferte… am participat atât eu cât și dl. 

Ciobanu de la compartimentul economic, cât și dl.Dobre. Nu a fost doar dl.Dobre de față. Au 

fost trei reprezentanți, mă rog unul din consiliul județean, dl Dobre – consilierul președintelui  

și dl.Ciobanu. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Dacă dl.consilier al președintelui era de la BCR, probabil că ar fi câștigat BCR. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Probabil dacă era PSD la guvernare așa se întâmpla, ca să escaladăm. Bine. Am făcut un spirit 

de glumă. Bine. Alte intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă?  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 9 voturi „împotrivă”. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.139. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult. Revenim, (Proiect de hotărâre nr.130) avem șapte proiecte de hotărâre 

care se referă la drumuri județene și unul singur comunal, rămase în mare întârziere. Este un 

pachet dacă mă credeți pentru care am lăsat eu licitație pentru execuție și finanțare pe un 

program multianual în 2012. M-am întors în 2020 și am găsit aceste drumuri nefinalizate și 

asta spune mai mult decât orice alt comentariu așa că am procedat la o actualizare cum iarăși 

nu s-a făcut și ar fi trebuit să se facă în anii anteriori, o completare a soluției tehnice și pot da 

detalii doar dacă vă interesează și acum venim cu aceste proiecte de hotărâre care preced 

scoaterea la licitație și continuarea investițiilor, condiția cea mai importantă fiind să le 

finalizăm până la sfârșitul anului 2022. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- La comisia economică colegul meu cred că a cerut niște date referitoare la actualizarea 

indicatorilor și la sumele cu care se vor modifica. Întrebarea noastră ar fi de unde vor fi 
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acoperite aceste sume, din bugetul consiliului județean? Sunt prevăzute? Intenționați să cereți 

ajutor guvernamental, să mai contractați ceva sume rambursabile? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am în vedere toate soluțiile prezentate de dvs., stați pe  recepție și o să vedeți pentru care din 

ele optăm. Deocamdată pentru anul acesta sperăm să parcurgem cât de repede putem 

procedura de achiziție, deși sunt ușor îngrijorat pentru că la nivel național în perioada asta 

sunt foarte puține proceduri și asta presupune că vor veni foarte mulți ofertanți și nu înseamnă 

decât că e un volum de muncă foarte mare pentru colegii din comisiile de achiziție, dar după 

ce vom epuiza fondurile alocate din PNDL 1 și 2, evident că vom aplela la una dintre soluțiile 

enumerate cu foarte mare corectitudine de dvs. pentru a finaliza lucrările. Sunt investiții 

multianuale.  

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președite, cumva ăsta a fost și motivul pentru care noi am votat împotrivă de fiecare dată 

când a fost vorba de împrumuturi. Pare că viziunea asta vine de la nivel național, la nivel 

județean. 

 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pare, pare. Sunt multe de spus vis-a-vis de sume pierdute în mandatul anterior, dar repet dacă 

eu proiectele astea le-am lăsat în 2012 și le găsesc neterminate în 2020, puteți să-mi spuneți 

dvs. orice, numai de bună administrație în ăștia 8 ani.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Poate au fost făcute alte drumuri…  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, exact acestea. Dnă, vă rog să mă credeți, că știu ce spun. Aceste drumuri, aceste 

tronsoane le-am lăsat cu contract de execuție semnat în 2012 și le găsesc neterminate în 2020. 

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Până în 2016 a fost dl.Vasile Mustățea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să fie sănătos! Așa am spus, în aceși 8 ani și din 2016, dl.Mina! Asta nu vreți dvs. să… 

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Da mă gândesc ca și continuitate din 2012 până în 2016 ar fi putut….. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, din 2016 până în 2020 sunt de acord că lucrurile au mers la ralanti, nu avem nicio 

pretenție, telefoane, mesaje. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- A făcut alte drumuri cred că totuși se văd undeva.   

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Cred că totuși nu suntem la bilanțul mandatelor, dle președinte. Suntem să votăm ce este pe 

ordinea de zi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu, dar facem niște precizări, că nu pot să vă las chiar așa gratis…că sunteți un om 

inteligent. 

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Am văzut că lăudați și alte județe pe facebook, cu realizări. De ce nu spuneți realizările din 

mandatul dvs. pe facebook.. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu mi-ar ajunge să le pun pe ale mele din mandatul anterior. Nu mi-ar ajuge pagina de 

facebook. Și drumul județean 411 l-am lăsat cu contract semnat și încă lucrăm acum la 

remedieri care au apărut tocmai pentru că s-a întârziat foarte mult, la fel și drumul județean 

603 sunt zeci de milioane de euro care nu s-au atras în totalitate din Programe operaționale 

așa că dați-mi voie să fiu sceptic în ce privește buna guvernare locală din mandatele 

anterioare, ambele ca să fiu corect… 
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Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dacă suntem într-o ședință publică, cred că ar trebui să arătați că ați analizat de ce nu s-au 

efectuat și care sunt motivele. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Doamnă, indiferent care ar fi motivele, 8 ani este enorm pentru o lucrare de investiții la nivel 

județean. Bun. Hai să finalizăm, să tragem linie. Dacă mai sunt alte intervenții? N-aș vrea să 

descurajez pe cineva.  

- Supun aprobării proiectul. A fost DC 121.Ph 130, corect. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.140. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.131 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, 

pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare DJ 401A, Palanca – Stoenești, km 50+000 – 

55+050; 5,050 km”  

- Similar pentru DJ 401 A Palanca–Stoenești. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri 

europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.141. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.132 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, 

pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 404, Limită Județ Dâmbovița – Drăgănescu – 

Florești, km 6+600 – 13+327, 6,727 km”. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene 

și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.142. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.133 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, 
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pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ412 D Bucșani (DN61)- Malu Spart”. Comisia 

buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.143. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.134 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, 

pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ 601, Bolintin Deal – Bolintin Vale – Malu 

Spart. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comentarii, vă rog. Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.144. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.135 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, 

pentru  obiectivul de investiţii „Modernizare DJ601D, Letca Veche – Limită județ 

Teleorman”. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.145. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.136 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice actualizată 

și revizuită la faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenţie (D.A.L.I.), a 

indicatorilor tehnico-economici actualizați și a cheltuielilor de cofinanțare de la bugetul local, 

pentru  obiectivul de investiţii „Reabilitare și modernizare DJ 611, Roata – Sadina- Cartojani-
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Limită județ Teleorman”. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Intervenții? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.146. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.146 privind modificarea şi completarea Anexelor nr.5.1. şi nr.5.2.22-

5.2.28 la Hotărârea Consiliului Judeţean nr.89 din 20 aprilie 2021 privind aprobarea 

bugetului. Este vorba doar de lista de investiții la care avem punctual câteva mici modificări  

încercăm să actualizăm și să pornim niște investiții de mică anvergură, dar extrem de necesare 

în perioada următoare. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri. 

 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O rog pe dna director Pană, să nu vorbesc doar eu, să spună dumneaei care sunt punctual.. 

Lidia Pană – director executiv C.J.G.: 

- Prin adresa 1148 din 15.06 2021 Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu solicită operarea unor modificări în Lista poziției globale 

„Alte cheltuieli de investiții” necesare desfășurării în bune condiții a activității prin 

redistribuirea creditelor bugetare fără afectarea bugetului de venituri și cheltuieli. De 

asemenea, este necesară a se nominaliza serviciile de proiectare aferente obiectivului de 

investiție: Modernizare DJ 505 respectiv expertiză tehnică, studii de teren, DALI, 

documentație DALI,  de acorduri, verificare tehnică proiect, avize/acorduri și a se opera 

modificări în cadrul capitolului 84.10 Transporturi. Prin adresa 1184 din 14.06.2021 Spitalul 

Izvoru solicită operarea unor modificări la Lista poziției globale „Alte cheltuieli de investiții” 

constând în achiziționarea a două bucăți nebulizatoare. Totodată, ținând cont de faptul că au 

fost actualizate documentațiile tehnico - economice aferente obiectivelor de investiții 401 A,  

404, 601D, 601, 412 D și 121 este necesară aprobarea și actualizarea fișelor obiectivelor de 

investiții respectiv, anexele 5.2.22-5.2.28. De asemenea, este necesară includerea la capitolul 

84.02 a următoarelor poziții: 

o Proiectare expertiză tehnică pod peste râul Dâmbovnic pe DJ 601 

o Proiectare DJ 601 Bolintin Vale-Malu Spart DN 61  

o Proiectare și reabilitare DJ 611 Roata de Jos – Sadina - Cartojani - limita județ 

Teleorman. 

- Sumele necesare vor fi asigurate prin redistribuire în limita creditelor bugetare aprobate în 

cadrul capitolului Transporturi. 

De asemenea, s-a mai solicitat, Primăria comunei Roata a solicitat realizarea unor căi de 

acces la intrarea în proprietăți în intravilanul comunei. Ținând cont de faptul că în cadrul 
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proiectului aflat în derulare, nu se vor executa și accesele la proprietăți în Răsuceni, este 

necesară realizarea acestora în cadrul altui proiect. 

De asemenea, pe tronsoanele aferente drumurilor DJ 412 B și DJ 505 propuse spre 

reabilitare/modernizare s-a constatat existența mai multor situații de suprapunere a parcelelor 

de teren, drept pentru care, este necesar ca până la soluționarea situației pe tronsoanele 

respective, elaborarea documentației tehnico-economice să se realizexe pentru sectoarele de 

drum fără suprapuneri. 

La Capitolul 66.02. Sănătate se solicită operarea următoarei modificări în sensul la obiectivul 

de investiții „Reabilitare și modernizare Corp C2, C6, C7, extindere și supraetajare parțială 

Corp C5 și amenajare incintă secția exterioară de psihiatrie Vadu Lat” este necesară 

elaborarea, actualizarea corespunzătoare a documentației tehnico-economice la faza DALI. 

Aceasta se impune datorită faptului că DALI-ul a fost elaborat în 2019, iar conform 

prevederilor art.7 alin.(6) din HG nr.907/2016 este necesară refacerea corespunzătoare a 

documentației tehnico-economice. Modificările și completările propuse se realizează cu 

încadrarea în creditele bugetare aprobate, prin redistribuire în cadrul capitolelor respective. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte important. Mulțumim, dna director. Dacă sunt comentarii din partea dvs. sau dacă 

considerați că nu au fost prezentate suficiente detalii? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Și cu amendamentele citite de dna director Pană. Mulțumesc. Împotrivă? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 9 voturi „împotrivă”. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce nu v-a plăcut? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Are legătură cu ce ați aprobat mai devreme. Să știți că tot ce a citit dna Lidia, practic, acest 

proiect este o continuare firească a celor șapte pe care le-ați aprobat pentru că aici, noi 

preluăm ce ați aprobat mai devreme. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.147. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Trecem pe ordinea de zi suplimentară ca să ne întoarcem după aceea la ultimul punct cel mai 

fierbinte. Proiect de hotărâre nr.150 privind acordarea unui sprijin financiar. Ați văzut din 

documentație este o situație specială un tânăr din Giurgiu care din păcate a decedat în 

străinătate, n-am alocat noi toți banii și ar fi fost destul de complicat, ne-au cerut să 

contribuim cu suma care mai lipsea. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și 

mediu de afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Sunt comentarii? Nu. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.148. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.151 privind încheierea unui Protocol de colaborare cu Asociaţia 

Dendrologilor Privaţi, o asociație care ne poate ajuta să introducem o serie nouă de proiecte 

finanțate consistent pe Planul Național de Reziliență și, ca atare, vă rog cu toată considerația 

să dați curs acestui demers. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Comisia de mediu, ape, păduri și agricultură. 

Dumitru Gavrilă - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență . 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comentarii, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? 27 „voturi”. Mulțumesc. Împotrivă? 3 „voturi”. Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate, devenind hotărârea nr.149. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul 3 pe ordinea de zi suplimentară Proiect de hotărâre nr.152  pentru modificarea art.3 

din Hotărârea Consiliului Județean nr.3 din 8 ianuarie 2021 privind aprobarea proiectului 

„EFICIENTIZARE ENERGETICĂ SEDIU ADMINISTRATIV C.J. GIURGIU”. Nu știu ce 

să spun legat de acest proiect. Comisia buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de 

afaceri. 

Elisabeta Mihalcea - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia de investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură. 

Mihai-Bogdan Tudor - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Este un proiect foarte complicat care își propune să reabiliteze termic sediul consiliului 

județean. Suma de 6 milioane de lei este din start insuficientă și lipsesc o serie de lucrări care 

sunt absolut indispensabile unui produs finit bun. Aveam varianta să renunțăm la acest proiect 

pe fonduri europene, pe Programul Operațional și să redepunem pe Fondul de Mediu. Vă 

propun să acceptăm totuși acest proiect chit că el își propune printre altele, cu funcționarii 

lucrând în instituție, să fie dată jos cu rotopercutoare, evident  toată marmura de pe suprafețele 

exterioare, va fi o plăcere, dar mai mult decât atât soluția propusă pentru înlocuire este cu 

polistiren și vopsea decorativă. Chiar nu știu cum poate arăta un sediu de bancă dat cu vopsea 

decorativă deși soluția vopsea decorativă, am și eu la mine acasă, e pretabilă pentru alte 

categorii de clădiri. Părerea specialiștilor a fost că a fost luat un proiect de eficientizare de bloc 

și un pic fardat și aplicat la consiliul județean. Nu știu ce va ieși și dacă vom reuși să respectăm 

indicatorii de performanță energetică pe care ni asumăm, dar vă spun sincer, cu toate riscurile eu 

votez „pentru”. Dacă din partea dvs. sunt alte comentarii? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.150. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acum ne reîntoarcem la Proiect de hotărâre nr.126 privind constituirea Comisiei speciale de 

analiză şi verificare a activității desfășurate la Direcția Generală de Asistență Socială şi 

Protecția Copilului Giurgiu. Să parcurgem raportul comisiilor. Comisia pentru sănătate și 

protecție socială.  

Radu-Silviu Deliu- preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Mulțumesc.Comisia juridică, ordine publică și situații de urgență. 

Silviu-Cristian Anculescu - preşedinte comisie: 

- Aviz favorabil. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Deci am avut o expertiză realizată pe o temă de maximă importanță și care repet a plecat de 

la informații și sesizări pe care le-am avut de la direcție, din comunitate și, nu în ultimul 

rând, din rapoartele Camerei de Conturi pentru anii anteriori. Ultimul an este 2019 pentru că 

raporturile  Curții de Conturi se fac cu un an întârziere, în anul 2020 s-a încheiat raportul pe 

2019, în vara acestui an se va încheia pentru 2020. Am pus la dispoziție toate documentele 

disponibile, am comandat această expertiză, ca să încălzim atmosfera îl las pe reprezentantul 

societății care a realizat documentația, să prezinte doar cele mai importante observații pe care 

crede că le poate prezenta consilierilor. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB:  

- Vă mulțumesc, dle președinte. Mă numesc Costel Matei, sper că mă auziți? Mulțumesc 

pentru invitație. Sunt reprezentantul companiei care a organizat verificarea achizițiilor 

publice în anul 2019 și 2020 la nivelul DGASPC Giurgiu și o să vă prezint în cele ce 

urmează, câteva concluzii generale, elementele esențiale.  

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- De unde sunteți de la S.C. FIRST WIDE WEB S.R.L. sau de la SC INNOVATIVE 

TAX&ACCOUNTING SOLUTIONS SRL? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB:  

- De la FIRST WIDE WEB.  

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Deci dvs. sunteți subcontractorul…. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB:  

- Da. Contractul are două dimensiuni: una expertiza contabilă și a doua verificarea achizițiilor 

publice, dar eu am să discut de ceea ce am subcontractat și anume verificarea achizițiilor 

publice.  

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Este cineva și de la SC INNOVATIVE TAX&ACCOUNTING SOLUTIONS SRL 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB:  

- Din păcate nu, dar toate constatările le regăsiți în raportul de expertiză contabilă 

extrajudiciară pus la dispoziția consiliului județean. 

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Vă solicitasem și eu contractul dacă se poate… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vi-l putem pune la dispoziție. Ba da, vi-l pune la dispoziție, fără probleme.  

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Îl solicitase vineri seară, dvs. mi-ați răspuns… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mi l-ați solicitat mie, credeam că l-ați solicitat și secretariatului 

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Vroiam să văd și eu acel contract pentru că mă interesa, v-am și spus că am sesizat câteva 

neconcordanțe, chiar nu sunt economist, dar … 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați mai spus odată. Încep să am dubii că nu sunteți. 

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Deci, o să vreau să văd și eu acest contract, inclusiv contractul de subantrepriză… 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB:  

- Ele sunt documente publice ele se regăsesc la consiliul județean și pe site, înțeleg.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu este subantrepriză, subantrepriza se referă la construcții. 

Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 
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- O să continui după ce … 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, vă rog. Am înțeles. Sunteți vârf de lance astăzi! Vă rog. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB:  

- Câteva concluzii :în primul rând am constatat la nivelul achizițiilor publice un management 

deficitar în planificarea acestora în sensul în care pentru îndeplinirea funcției de achiziții 

publice este necesar ca în ultimul trimestru al anului curent să fie realizat programul nou de 

achiziții publice pentru anul următor acest program este actualizat în funcție de aprobarea 

bugetului, dar la baza lui trebuie să stea, în fundamentarea lui bineînțeles, referatele de 

necesitate, acestea nu se regăsesc, planificarea aceasta riguroasă are sensul de a diminua 

riscurile cu privire la aplicarea procedurilor de achiziție publică, cu privire la stabilirea 

valorii estimate și bineînțeles,elimină posibilitatea de a diviza artificial contractele și mai ales 

o chestiune de management permite optimizarea activității de achiziții și realizarea acestora 

în condiții de eficiență și eficacitate și economicitate. În lipsa acestei abordări foarte pe scurt, 

se desprind două consecințe: una dintre ele vizează atribuirea unor contracte prin achiziție 

directă acolo unde trebuia organizată procedura simplificată sau licitație deschisă. Aceste 

proceduri superioare au scopul de a fi realizate prin sistemul electronic  de achiziții publice 

care presupune un anunț de atribuire, iar în cazul licitațiilor deschise chiar anunț publicat în 

jurnalul european de achiziții publice prin urmare eludarea acestor principii determină 

încălcarea principiilor stabilite de lege privind transparența, nediscriminarea și tratamentul 

egal. O altă consecință care se desprinde din acest management deficitar 

  Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Ați putea să vă opriți un pic ca să punem întrebări punctual… 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Am trei aspecte esențiale. Închei aceast preambul după aceea vă dau cuvântul imediat. Cine 

coordonează discuția va permite să adresați întrebări. O altă consecință așadar, este 

încărcarea inutilă a compartimentului de achiziții publice prin realizarea de zeci și sute de 

achiziții directe de la același operator economic pentru aceeași tipologie de produse și vă dau 

un singur exemplu edificator. Au fost organizate 111 achiziții de încărcare cu gaz a buteliilor 

în loc de o singură achiziție. Dacă planificarea era făcută corect putea fi realizată o singură 

achiziție, un singur contract în baza căruia puteau fi emise note de comandă de câte ori 

necesita. În situația în care se eliminau cantitățile, se finalizau se mai putea face o achiziție. 

Vorbim de una sau maximum două achiziții, în loc de 111 și situații de acest tip sunt 

multiple: 40, 50, 60 de achiziții directe. În situația în care în Compartimentul de achiziții 

publice ai două persoane și le încarci inutil cu sute, zeci de achiziții, consider că eficiența 

scade semnificativ. Mai mult decât atât, putem constata și abateri cu privire la legislație, 

întrucât s-a încălcat evident tratamentul egal, probabilitatea ca, ori de câte ori intri în SEAP, 

să cauți o anumită tipologie de produse, să găsești la un singur operator economic, este 

extrem de redus. Aceasta a fost prima parte. Dacă sunt întrebări, dna secretar? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Eu nu, colegii dnii consilieri.      

  Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- V-aș ruga să-mi precizați, a încălcat vreun text de lege care prevede obligativitatea achiziției 

efectuate într-un anumit fel? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Sigur că da. 

  Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Mă raportez la primul punct. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Sigur că da. În planificarea achizițiilor, în Programul de achiziții publice anual se stabilesc 

valorile estimate pentru diversele tipuri de contracte ce urmează a fi atribuite în anul următor. 

Acestea au o valoare estimată și această valoare estimată determină în primul rând și 

tipologia procedurii pe care o aplicăm.  
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Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Cred că nu mi-ați înțeles întrebarea. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Sigur că da. Vă răspund imediat. Pentru că nu s-a procedat în felul acesta pentru a stabili 

valori estimate pe necesitate, așa cum prevede legislația, ele au fost stabilite pe coduri CPV 

ceea ce presupune o divizare ilegală a contractelor și asta se face cu încălcarea art.11 din 

Legea 98, este o încălcare clară a legislației care reglementează domeniul. Avem în raport 

multiple exemple în acest sens. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- În ce perioadă s-au descoperit, au existat?  

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Noi am verificat anul 2019 și anul 2020.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- ..acest prejudiciu pentru că acestă perioadă pe care ați verificat-o 2019-2020, privește două 

conduceri, cu ghilimelele de rigoare. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Obiectul contractului nostru a constat în verificarea achizițiilor din instituție și deci 

constatările vizează atât anul 2019 cât și anul 2020. Noi nu am făcut o diferență între 

conducerile respective. Noi am verificat instituția, nu conducerea. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Am înțeles și eu vă întreb acum pe dvs. ca persoană, care ați efectuat această expertiză. Ați 

spus că s-au descoperit anumite încălcări ale legii în ceea ce privește divizarea achiziției, 

această  achiziție despre care ați vorbit, privind buteliile pe care ați dat-o ca exemplu, a fost 

încheiată 2019 sau 2020? Întrebarea e simplă. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Întrebarea este simplă, dar lipsită de relevanță și vă spun și de ce. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dacă este lipsită de relevanță constatăm noi, consilierii, dvs. răspundeți la întrebare!  

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Eu vă răspund la întrebare. Nu are relevanță din punctul meu de vedere desigur, pentru că… 

(discuții în sală) 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- În 2019 nu mă interesează…  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar de ce nu vă interesează 2019? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Pentru că discutăm de conducerea actuală. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar cine a vorbit de o conducere? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Vorbeam de o instituție. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Noi discutăm de comisie. Nu comisia asta face? Noi discutăm acum despre constituirea unei 

comisii care verifică activitatea …. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Verifică instituția. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu înțeleg că aveți un stres cu problema asta. Vă rog să aveți o atitudine constructivă! Chiar 

sunt convins că puteți. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, eu nu cred că trebuie să ne amuzăm aici. Cred că trebuie să discutăm pentru 

că o vorba de o sumă considerabilă care este plătită din bugetul public și fac referire exact la 

această expertiză.. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu nu vorbesc de valoarea expertizei, eu vorbesc de valoarea prejudiciilor din direcție. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Bineînțeles, ulterior valoarea prejudiciilor. Aștept să vădem, dacă mi se răspunde. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă vorbiți doar dvs., nu o să aflați. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Întreb. Dacă nu mi se răspunde. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Vă răspund, dacă-mi permiteți. Situații de tipul acesta se regăsesc atât în 2019 cât și în 2020.  

În cadrul raportului noi nu putem să analizăm, sunt sute de achiziții adică nu putem prezenta 

aici, ele au fost analizate, fiecare achiziție, fiecare dosar are în spate o fișă de verificare 

însușită de cel puțin doi experți fiecare, pentru fiecare situație în parte. Acolo sunt toate 

constatările acestea. Nu putem răspunde punctual, dar ca să fie foarte clar avem situații de 

acest tip atât în 2019 cât și în 2020. Nu avem calitatea să distingem între conduceri și nici nu 

cred că ăsta putea fi un obiectiv în sine. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. Mai aveți?  

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Mai avem câteva constatări. În octombrie 2019 a fost organizată o procedură simplificată pe 

norme proprii pentru atribuirea serviciilor de catering aceste fiind cuprinse în anexa 2 la 

Legea 98. În cadrul procedurii au participat trei operatori economici: SC La Maradona 

IMPEX, SC ADELE  REBECRIS SRL și SC SUNNY  DELIVERY SRL. Din raportul 

procedurii care se regăsește la dosar nu reies motivele concrete ce au stat la baza respingerii 

ofertelor depuse de SC ADELE  REBECRIS SRL și SC SUNNY  DELIVERY SRL. Am 

analizat ofertele respective pentru a înțelege exact cum au stat lucrurile. SC ADELE 

REBECRIS SRL nu a depus propunerea  tehnică ce a determinat acea comisie de evaluare să 

decidă respingerea inacceptabilă a ofertei decizie corectă, iar cu privire la SC SUNNY 

DELIVERY SRL oferta tehnică a fost declarată neconformă pe motiv că nu a prezentat 

documente din care să rezulte că dețin bucătărie, spații de depozitare sau alte dotări necesare 

exacutării contractului. Am verificat oferta respectivă și am constatat că în cadrul acestuia se 

regăsea un contract de comodat întocmit cu SANNY SRL, o altă entitate juridică prin care 

toate aceste elemente erau puse la dispoziție. Prin urmare oferta respectivă era conformă și 

îndeplinea toate condițiile din caietul de sarcini, dar a fost cu toate acestea declarată 

neconformă. Considerăm că aici s-a încălcat de asemenea, principiul tratamentului egal 

pentru că oferta era conformă. Mai mult decât atât nu au fost transmise comunicările privind 

rezultatul procedurii așa cum prevede legislația deci operatorii economici respinși din 

procedură nu au avut cadrul legal ca să poată contesta decizia respectivă. Deci atribuirea este 

cumva sau poate fi considerată viciată.    

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Și completez eu din raportul Curții de Conturi,  de data asta. A fost selectat un operator care 

nu a făcut dovada capacității tehnice și profesionale lipsind inclusiv autorizația sanitar-

veterinară și pentru siguranța alimentelor necesare îndeplinirii obligațiilor. Este vorba de 

situația aceea care a făcut și obiectul unor articole din presă în care instituții cu rol de control 

au descoperit că mâncarea pentru toți beneficiarii direcției era preparată într-un subsol 

insalubru și care iată, nici măcar nu a reprezentat oferta câștigătoare a unei firme care să aibă 

toate autorizațiile și toate capacitățile necesare unei asemenea activități. Prin urmare, Curtea 

de Conturi a sancționat DGASPC cu amendă contravențională de 5000 de lei, spune raportul 

Camerei de Conturi și a dispus luarea măsurilor împotriva pesoanelor responsabile, o 

chestiune care rămâne cumva în responsabilitatea mea, deși vă spun sincer că numai de așa 

ceva nu am eu timp și chef, ca președinte al consiliului județean, să fac poliție și să verific 

cine și cât, ce prejudicii a adus instituției. Dar dacă nu voi dispune niște măsuri conforme 

acceptate de următorul control al Camerei de Conturi, nu voi face decât să preiau eu acest 
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pasiv și să fiu considerat răspunzător anul viitor de nerezolvarea problemei și nerecuperarea 

prejudiciului, bune și rele. Mai aveți? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Mai am de adăugat o singură mențiune. În anul 2020 au fost organizate o serie de  proceduri 

de negociere pentru atribuirea unor contracte de furnizare de alimente, proceduri realizate 

prin negociere fără publicare prealabilă și am constatat următoarele, o să fac o cronologie 

foarte rapidă a evenimentelor: a fost organizată o primă negociere fără publicare prealabilă 

societatea ADELE REBECRIS a fost invitată a depus tardiv oferta, s-a anulat procedura și 

autoritatea competentă a procedat la achiziția directă de la această companie prin SEAP. 

Ulterior a organizat o nouă procedură de negociere fără publicarea prealabilă, Comisia de 

evaluare a constatat și a hotărât corect respingerea ofertei de la ADELE REBECRIS pe 

motiv că în obiectul de activitate codul CAEN care permitea comercializarea unor astfel de 

produse nu exista deci compania nu era autorizată să comercializeze, nu putea să vândă sau 

să factureze produse alimentare și consideră oferta respectivă neconformă și o respinge din 

procedură. Cu toate acestea procedura respectivă se anulează în lipsa unor alte oferte, imediat 

după aceea cumpără din SEAP din nou de la acest operator economic cunoscând, în deplină 

cunoștință de cauză, cu privire la situația sa juridică și anume nu putea furniza în condiții de 

legalitate produsele respective. Semnează așadar contractul și procedează la organizarea unei 

noi proceduri de negociere fără publicare, i se atribuie din nou contractul, ADELE 

REBECRIS se autorizează în cele din urmă și în felul acesta obține încă 3 contracte pe 

negociere prealabilă. Ceea ce trebuie menționat aici este subiectivitatea cu privire la selecția 

operatorului economic, lipsa oricărei competiții reale, cel puțin în ceea ce privește achizițiile 

directe, putea fi făcut un anunț de participare mai ales atunci când vezi că operatorul 

economic pe care îl tot inviți are o serie de probleme sau situații juridice care îl împiedică să-

și exercite activitatea. Cu toate astea instituția a perseverat în a-i atribui contracte. Vreau să 

mai precizez că au fost atribuite 40 de contracte prin achiziție directă de produse alimentare 

și încă 35 de achiziții directe de …. deci în total avem 75 de achiziții directe de la același 

operator economic ceea ce, vă rog să admiteți este limpede cred eu, încălcarea principiului 

transparenței, al tratamentului egal și al nediscriminării. Mai fac o precizare și cu asta închei, 

ar mai fi multe de spus vă invităm să citiți raportul. Cu privire la achiziția directă de alimente 

în SEAP, în catalogul electronic de achiziții publice acolo operatorii economici își expun 

ofertele. În cadrul acestei companii apare furnizare produse alimentare conform ofertei nr. 

ceea ce este evident că este un anacronism procedural, în sensul că trebuia făcută achiziția în 

SEAP care să conțină toate reperele de natură economică respectiv, produsele, cantitatea și 

valorile unitare, iar abia apoi emisă comanda și nu invers, ceea ce din nou induce ideea unei 

comunicări informale sau neoficiale între cele două entități pe de o parte și pe de altă parte 

bineînțeles, încălcarea principiilor stabilite din lege, tratament egal, nediscriminare și 

transparență. Atât am avut dacă mai sunt întrebări, vă stau la dispoziție. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc! Dacă mai sunt întrebări? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- În primul rând dle președinte, m-ați acuzat că nu am citit că comisia are rol de a verifica  

activitatea întregii instituții DGASPC. Conform proiectului de hotărâre pe care dvs. ni l-ați 

înmânat și care va fi supus dezbaterii la art.2 precizați clar: obiectivul activității comisiei 

constituite conform articolului 1 în analizarea și verificarea managementului realizat de către 

conducerea direcției, exact ce v-am spus eu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Care conducere, dnă? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Conducerea actuală, eu asta înțeleg. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- La nivelul palierului de decizie. Scrie undeva de Cătălin Lupu? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
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- Eu nu vorbesc de Cătălin Lupu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar despre cine vorbim? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Conducerea actuală este probabil și adjunctul. Habar n-am… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și în 2020 și în 2019…Conducerea, în perioada verificată. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Vedem care sunt prejudiciile și dacă vor fi. Vă întreb acum, în anul 2020 a fost stare de 

alertă? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Cred că știm cu toții asta, nu? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Procedura acestor achiziții a fost.. într-un fel modificată în anul 2020? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Procedura de achiziție nu a fost modificată absolut deloc, cu certitudine, nu am justificat aici 

că autoritatea contractantă a acționat ilegal sau în neconformitate cu legislația. Negocierea 

fără publicare prealabilă prevede fix o astfel de situație și anume o stare de urgență pe care 

autoritatea contractantă n-o putea anticipa inițial, determină ca achiziția să se facă în regim 

de urgență, iar legiuitorul a prevăzut astfel de situație și bineînțeles, cadrul legal pentru ca ea 

să se realizeze. Alegerea procedurii este corectă în conformitate cu cadrul legal de la data 

respectivă, însă executarea procedurii respective are lacune semnificative pe care vi le-am 

explicat. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dvs. ați făcut referire în acel raport că ați analizat prin prisma perioadei de urgență și 

perioadei de alertă? Ați analizat aceste acte normative? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Nu am pus la îndoială și nu am constatat ca fiind o problemă alegerea procedurii. Alegerea 

procedurii este corectă, este făcută în conformitate cu situația de urgență de la data 

respectivă. Noi nu contestăm acestă chestiune. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Alegerea este corectă.Ok. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Alegerea este corectă, execuția procedurii respective, așa cum am spus, are lacune de natură 

legislativă pe care le-am precizat și le-am detaliat pe larg în raport. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Da, mulțumesc. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Eu aș vreau să întreb, știu că în orice instituție publică exista un departament de achiziții 

publice și că acest departament de achiziții publice se ocupă de aceste, logic și firesc,  

achiziții publice. Managementul sau conducerea impune acestui departament de achiziții 

publice cum să facă această achiziție? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Vă răspund acum? 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Da, vă rog.O să continuăm. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Sigur, cu drag. În cadrul instituției este obligatoriu ca să existe un astfel de serviciu sau 

compartiment, el există. Este în sarcina managementului după opinia noastră modestă, faptul 

că aceste resurse selectate pentru a realiza procesele de achiziție trebuie să fie calificate, 

trebuie să cunoască legislația și s-o aplice în consecință. Considerăm altă lacună de 

management faptul că la nivelul compartimentului respectiv nu există un șef de serviciu care 

poate să-și asume responsabilitatea cu privire la procesele respective și să dea tonul să zicem, 
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să controleze, să implementeze procesele de achiziție publică. Cu privire la ingerințele 

manageriale în procesul de achiziții publice, noi nu avem date din care să tragem o astfel de 

concluzie.  

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Departamentul de achiziții publice este cel răspunzător de achizițiile publice? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Nu, de toate procedurile este răspunzător conducătorul instituției. Absolut orice procedură 

este semnată și aprobată de conducătorul instituției. Absolut orice procedură. Că e achiziție 

directă sau că este licitație deschisă, simplificată  sau de altă natură, ea este sub control și sub 

incidența cumva a ordonatorului de credite sau conducătorul instituției. Rapoartele de 

procedură sunt aprobate de conducător, referatele de necesitate de asemenea și toate 

documentele subsecvente care stau la baza proceselor respective.  

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Ca o concluzie din toată această analiză pe care ați făcut-o dvs. doar pe achiziții publice 

înțeleg că va mai veni un document referitor la întrega activitate….  

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- El există la dosar. Există. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Ce i se impută efectiv conducerii  DGASPC? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Ca și consecințe sau concluzii ale raportului nostru, noi facem constatări, emitem opinii și 

recomandări, nu stabilim prejudicii, nu stabilim vini, culpe ale cuiva. Acest document 

preliminar descrie imaginea cu acuratețe asupra instituției și bineînțeles, vă revine dvs., 

consiliului județean și conducerii acestuia, vă revine sarcina de alege ce faceți în continuare 

cu aceste informații pe care noi le-am pus la dispoziție. Ca și procedură juridică, ce am făcut 

noi se numește expertiză contabilă extrajudiciară, prin urmare nu stabilim vini, culpe sau 

prejudicii. Asta se face cu expertiză judiciară dispusă de instanță. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Dle președinte, cât de necesară era o astfel de expertiză extrajudiciară, care din câte înțeleg 

acum aproape, nu ne ajută la nimic. 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Foarte necesară pentru că suntem la jumătatea parcursului. Am avut un alt domeniu cel 

economic, la care am aflat și eu prea târziu, deși prevederile contractului erau altele, că 

respectiva conducere nu a pus la dispoziție documentele solicitate, motiv pentru care, ca să 

vin în întâmpinarea întrebării dvs., solicit ca să compunem acestă echipă de consilieri cu 

studii superioare, cu experiență în domeniile care trebuie reverificate, să avem o imagine 

completă înainte de a discuta despre vinovăție, așa cum, deși nu se spune, am impresia că 

contează cel mai mult. Eu nu mă refer la vinovăție acum. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Prețul acestui control de expertiză îl știți? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, 70 de mii de lei. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Și contractul a fost atribuit prin achiziție directă? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Evident până la 135 de mii fără TVA avem acestă posibilitate. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Am înțeles. Deci și cele efectuate de către DGASPC până în 135 de mii exista posibilitatea 

de a fi… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Respectând multe alte prevederi. Nu sunteți economist, dar sigur vă spun eu, că nu sunteți 

expert în proceduri de achiziții. 
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Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Sub nicio formă, mai ales acolo. Pe mine mă interesează și vă spun de ce pentru că de la 

început am avut un punct de vedere asupra acestei chestii și am solicitat mai multe chestii. 

Eu am observat două înregistrări în spațiul public, îmi permit să vorbesc de ele. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- În ambele sunt discuții înregistrate cu dvs. Cred că nu negați că este vorba de vocea dvs. 

acolo, în acel dialog. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu neg, n-am cum.  

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Nouă ni s-a părut, mie cel puțin personal, că nu pot să vorbesc în numele altora, mie mi s-a 

părut că este o vendetă publică pe care dvs. o aveți față de conducerea DGASPC solicitându-

i dlui manager, director, nici nu știu cum se numește, Cătălin Lupu, să-și dea demisia pentru 

că vreți dvs., în condițiile în care acest domn are un concurs ocupat,  ba mai mult de atât 

spuneți în înregistare, citez din memorie, nu că aș avea foarte multă că, dacă dna Daniela 

Ruse nu vrea să fie director, o s-o puneți dvs. Mă gândesc că acolo la DGASPC trebuie 

respectate niște condiții de ocupare a postului de manager. Cum puteți să o puneți dvs.? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vorbim de o perioadă de interimat care ar fi urmat după ce dl. Lupu și-ar fi dat demisia, dacă 

și-ar fi dat-o. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- De ce să-și dea dl.Lupu demisia? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Stați un picuț. Discuția ca atare a avut loc undeva în luna martie. Îmi pare rău că nu a venit 

dl. Lupu aici, ar fost fost interesant. 

Dl Grigore Mihăiță – consilier județean C.J.G.: 

- Dvs, nu l-ați chemat. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu. L-am invitat oficial, vă rog frumos. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Dl.Lupu trebuia să fie aici. De aia am și ieșit să văd dacă cumva stă pe sală. Deci dl.Lupu 

trebuia să vină. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Hai, să repetăm cronologic firul evenimentelor!În 26 ianuarie primesc un mesaj de la dl.Lupu 

pe WhatsApp: „Bună ziua. Am încercat azi dimineață să iau legătura cu dvs. Voiam să vă 

comunic că soția mea diagnosticată …aseară mi-a fost confirmată suspiciunea. Să-mi spuneți 

cum vreți să lucrăm ca să nu mai supăr pe nimeni, cât va mai dura colaborarea noastră. 

Mulțumesc.” Îi răspund: ”Îmi pare rău pentru soție, sănătate și încredere în Dumnezeu!” 

Continuă dlui cu un alt mesaj mai puțin important: „Dacă mai sunt alte nemulțumiri sau 

trebuie să fac ceva, sunt la dispoziția dvs. Vă mulțumesc!” Răspund și eu: „Lăsați lucrurile 

așa la serviciu, le reglăm ulterior. Vedeți ce tratament trebuie să urmeze soția și vorbim”. De 

la această convorbire pe WhatsApp, am mai vorbit undeva în martie. A venit dl. Lupu la 

mine și chiar îmi făceam probleme cum să fiu mai blând cu el, cum să-i menajez starea, 

evident încercată de o problemă de sănătate a soției, m-am străduit să fiu cât am putut eu de 

înțelegător cu situația domniei sale și i-am explicat că nu am încredere, dat fiind aceste 

suspiciuni și altele asupra cărora vom putea să revenim după ce comisia noastră își va face 

treaba, nu am încredere în dlui și nu putem continua. Nu știu de ce a trebuit să cred eu că dl. 

Lupu va răspunde cu aceeași monedă a preocupării sincere, pentru că nu a spus nimic atunci, 

din martie până acum știu că ajuns cu acea înregistrare și la poliție și la DNA, deși nu mi-a 

spus în nici un moment că are ceva de reproșat, eu i-am spus doar să-și dea demisia din 

funcția de mananger pentru că nu pot lucra cu domnia sa în acea poziție. Acea instituție are 
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un buget de 100 de milioane pe care nu-l pot lăsa pe mâna oricui. I-am dat posibilitatea cum 

am și spus și este acolo vizibil, să candideze pentru o funcție de adjunct pentru că la 

DGASPC trebuie făcute urgent foarte multe modificări și în organigramă și în structură și în 

managementul instituției. Este cel mai mare angajator al județului și tratează peste 500 de 

beneficiari mulți dintre ei cu probleme de sănătate grave. O dispută cu dl.Lupu cum să dea 

Dumnezeu să nu avem nici de acum încolo, după părerea mea nu ar fi fost acceptabilă pentru 

că ar fi consumat timp și resurse inutil pe care altfel le puteam redirecționa către buna 

îngrijire a beneficiarilor. Dacă ar fi fost să mă comport și eu ca dl.Lupu ar fi trebuit să-i spun 

franc: dl.Lupu dvs. ați fost condamnat în 2003 pentru înșelăciune, la fond ați primit 8 ani și 

la apel doar 3 ani cu suspendare. Ați mai fost cercetat în 2010 și în 2021 tot pentru 

înșelăciune, ați primit doar amendă administrativă, s-a considerat că nu sunteți un pericol ca 

să fiți reținut și pentru mine asemenea profil de oameni, nu pot să gestioneze bani publici. 

Pentru dl.Mina da, că nu e mare diferență pentru mine, nu. Regret că nu i-am spus. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Eu zic să vă controlați acum și să nu faceți asemenea afirmații. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu v-a deranjat că am spus de dl.Lupu, vă deranjat că am spus de dl.Mina.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Nu mi se pare normal într-o ședință  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ba da, este normal. Câtă vreme primesc acuzații în spațiul public 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- V-a acuzat dl.Mina în ședință sau vă acuzăm noi? Dvs. discutați acum cu noi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dnă, mă lăsați să termin, da? Vreți să vă tai microfonul? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- N-aveți de ce să-mi tăiați microfonul, că eu sunt civilizată. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu v-am întrerupt pe dvs. Principala dvs. temă aici e să-l apărați pe dl.Lupu, să-l apărați pe 

dl.Mina. Eu spun că dl.Mina a avut probleme serioase cu legea și, după mine, o calitate 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Cine a avut, dl.Mina? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dl.Lupu. După mine, un asemenea om nu are voie să gestioneze  

Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Noi avem voie să avem o opinie în consiliul județean pentru că sunteți foarte siderat și foarte 

deranjat atunci când un consilier de la PSD ia cuvântul și nu este pe aceeași lungime de undă 

cu dvs. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Văd că sunteți foarte supărați. Ați ascultat până am pronunțat dl.Mina. Dl. Mina nu e departe 

de dl.Lupu, din punctul meu de vedere. 

Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Chiar am tăcut din gură, când ați făcut acele afirmații în ședință publică, să mă uit pe la 

televizor, dar totuși vorbiți cu o dnă. V-aș ruga frumos, un pic mai ușor tonul la adresa 

dumneaei! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog, atât ați avut de spus? 

Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Deocamdată. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Revenim. Este o situație atipică cum nu credeam că o să întâlnesc și nu mi-aș fi dorit să 

întâlnesc. Din punctul meu de vedere este o situație intolerabilă pe care a generat-o integral 
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dl.Lupu, susținut pe această funcție de dl.Mina și implicit de dvs. care nu știți cum să faceți 

să-l scoateți basma curată. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Vă rog frumos să nu faceți acuzați cu privire la noi. Acum deja ne acuzați direct. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu vă acuz, dnă. Asta este o părere a mea. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Păi asta spuneți. Părerea dvs. este o acuzație pe care o faceți. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați văzut ce acuzații primesc eu în spațiul public de la membrii și susținători PSD? 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Cine, am făcut eu asemenea acuze? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați văzut ce acuzații primesc eu? Eu vorbesc cu dvs. aici față în față. Și nu mă ascund nici 

după conturi false și nici după cine știe ce informații modificate. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Ați primit vreo acuzație din partea mea? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, dar nu am făcut nicio acuzație la adresa dvs. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dacă eu voi face vreo acuzație la adresa dvs., mi-o voi asuma. Deocamdată vorbiți cu mine 

personal  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Despre alte persoane. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Și atunci îmi adresați o acuzație fără să aibă nici un fundament. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar nu v-am acuzat, cum să vă adresez dvs.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- În ceea ce privește intervenția mea după cum ați observat am tăcut până acum pentru că mi s-

a părut normal fiind invocat aceea înregistrare, să vă expuneți punctul de vedere, de aceea nu 

am scos nici un cuvânt și v-am lăsat pe deplin să aveți cuvântul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumesc mult. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Acum am intervenit pentru că deja am trecut pe altă latură. Noi suntem într-o ședință ați spus 

punctul de vedere cu privire la înregistrare, v-am ascultat, vă ascultă toți telespectatorii. 

Acum să nu facem altele, să trecem granița. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu n-am știut că aveți parola asta „Marian Mina”, la care trebuie să reacționați. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Eu n-am nicio parolă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi atunci ați intervenit. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Credeți-mă că nu am nicio parolă! Sunt convinsă că dvs. știți, din grupurile de prieteni, că n-

am nicio parolă. N-am avut și nici nu am. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu contest. Aici nu trecem la tonuri personale. Eu încerc să prezint lucrurile așa cum cred eu 

și cum s-au și întâmplat. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
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- Eu reacționez așa pentru că mi se pare normal să reacționez în ceea ce privește o ședință de 

consiliu județean. Deja toată ședința dvs.și am mai observat și altă dată, sunteți foarte ironic. 

Nu văd ce trezește din ceea ce spunen noi, vă trezește ironie. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Situația actuală sub nicio formă nu poate genera ironie.  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Asta am observat toată ședința. Dacă vreți puteți fi ironic cu privire la altele 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu v-aș dori să fiți în situații de genul astă. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Sunt convinsă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și n-o să vă pun niciodată în situații de genul asta. Dacă vă asumați o echipă care procedează 

în felul acesta e doar dreptul dvs. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Eu nu-mi asum nimic. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- E dreptul dvs. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Dacă ați observat, întrebările mele sunt pertinente și mai urmează o întrebare după ce 

terminați această discuție. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ia spuneți întrebarea! 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Deocamdată vă las să mai discuțați. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cu cine să mai discut? Dl.Lupu nu a vrut să vină astăzi aici, dar o să ne întâlnim, nu e 

problemă. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Sunteți sigur că l-ați invitat? Nu știu, habar nu am. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Da.A făcut și o solicitare înainte de a primi de la dl Grigore mailul, vineri dl.Lupu ne-a făcut 

o adresă la care am răspuns tot vineri și am trimis-o pe mail. De fapt se știe despre acea 

adresă pentru că am văzut comentarii cu privire la toți semnatarii adresei. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Bun și atunci întrebarea care nu are legătură cu ceea ce ați discutat până acum, întrebarea 

mea privește următorul aspect. Acestă procedură de achiziții efectuată de către conducerea 

din 2019-2020, de cine este controlată, de care instituție este controlată, dintre cele existente? 

Îl întreb pe dl expert. În afără de experți, dvs. ați făcut doar niște constatări. Curtea de 

Conturi ca să fiu mai concretă, verifică aceste proceduri? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Curtea de Conturi verifică modul în care a fost angajat bugetul, în care a fost executat și 

modul în care au fost efectuate plățile. Cu privire la ce ați întrebat dvs.este ANAP, Agenția 

Națională a Achizițiilor Publice care verifică legalitate atribuirii procedurilor, dar bineînțeles 

și Curtea de Conturi care are atribuții pe zona de buget, pe verificarea cheltuielilor. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Discutăm de o instituție publică e clar că e vorba de buget. Întrebarea este următoarea: 

Curtea de Conturi atâta timp cât verifică, are și competența să stabilească a cui este culpa și 

dacă există vreun prejudiciu? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu. Nu ați fost atentă ce am spus eu? Am citit din raportul Camerei de Conturi. Dați-mi voie 

să mai citesc odată legat de cea mai stridentă ilegalitate despre care a vorbit dl. Prin urmare, 

Camera de Conturi Giurgiu a sancționat DGASPC, instituția, asta face Curtea de Conturi 
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sancționează instituția, cu amendă contravențională de 5000 de lei și a dispus luarea 

măsurilor împotriva persoanelor responsabile, asta o face responsabilul ierarhic superior, 

adică consiliul județean și subsemnatul ca ordonator principal de credite. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Cu privire la acea amendă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- La aceasta s-a referit Curtea de Conturi, procedural la toate cele similare, va trebui într-un fel 

sau altul, să ia o măsură pentru stabilirea prejudiciului și recuperarea lui. Cum? Nu știu. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- De unde citiți dvs. este decizia? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, da. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Pentru că pe lângă acestă decizie, Curtea de Conturi când verifică o instituție inclusiv o 

primărie, un UAT, întocmește și un raport, cred că așa se numește. Este adevărat, dle expert? 

În care precizează, vă spun pentru că am folosit asemenea rapoarte în instanță atunci când am 

dat în judecată  respectând măsurile dispuse de către Curtea de Conturi și stabilește a cui este 

culpa, care este prejudiciul. Instituția are doar de verificat acest aspect. Drept urmare, de 

aceea l-am întrebat pe dl.expert, am dreptate în ceea ce spun? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- În ceea ce privește citatul dat de dl.președinte, curtea s-a exprimat foarte clar  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Eu vorbesc la modul general. 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- La modul general, vă spun și vă dau acest exemplu pentru a ne ajuta să înțelegem. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Răspundeți la întrebare, vă rog! 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Răspunsul la întrebarea dvs. este următorul: curtea a stabilit că acolo s-a procedat greșit, a 

aplicat o amendă și dispune în sarcina conducătorului să facă verificări suplimentare și să 

recupereze prejudiciile. Asta înseamnă că în instanță se determină cu o expertiză judiciară 

care este prejudiciul, cine este vinovatul, nici măcar Curtea de Conturi nu poate să facă un 

astfel de demers. Ea poate să propună, poate să dea niște recomandări, niște măsuri, niște 

amenzi după cum s-a procedat, dar revine în sarcina consiliului județean în situația noastră să 

verifice suplimentar și să dispună expertiză judiciară în instanță. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Sigur nu are Curtea de Conturi o asemenea competență? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce rost are discuția asta? Ce vreți să relevanți? Dânșii au făcut o documentație pe care au 

predat-o la consiliu. 

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Discutăm de necesitatea efectuării acestei expertize care a presupus..  În condiile în care, 

există o instuție abilitată care stabilește culpa, care stabilește prejudiciile dle. președinte, eu 

sunt convinsă că dvs. ați văzut o multitudine de rapoarte ale Curții de Conturi privind 

activitatea și probabil și economiștii care sunt consilieri, în ceea ce privește activitatea UAT-

urilor deci este clar că acest lucru, în baza acestor rapoarte, pentru că dvs. ați atașat doar 

decizia, vorbesc de raportul care stă în spatele acestei decizii. Drept urmare, de ce să plătesc 

un expert care este extrajudiciar, expertiza extrajudiciară nu-mi spune a cui este culpa când 

puteam să mai aștept 3 luni sau 6 luni deși vă spun, s-a mai efectuat un control al Curții de 

Conturi tocmai pentru perioada aceasta de stare de urgență. Ar fi trebuit și cu siguranță există 

la consiliu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Întrebați-l pe dl.Lupu poate e la dlui. 
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Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Și atunci puteam să mai aștepăm 3 luni, fără nici un ban, ne controla Curtea de Conturi, 

aveați și probe certe și puteați să acționați în instanță. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Pentru că Curtea de Conturi face verificări prin sondaj, timpul alocat unui control este limitat 

și prin comparație volumul de muncă pe care trebuie să-l asigure dlor este foarte mare, așa că 

nu iau fiecare document la mână, decât dacă au suspiciuni sau intuiție legat de descoperirea  

unor ilegalități și dacă vă ajută un alt argument este că și în mandatul anterior dl.Mina a 

procedat  exac la fel în 2016. Dacă consider că am nevoie de un asemenea instrument, îmi dă 

voie legea să îl folosesc. E clar?  

Crina-Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Din moment ce ați precizat argumentul acesta, e un argument foarte bun. Mulțumesc. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- O precizare, în materialul pe care vi l-am dat, cerut de dl.Vucă, cele 3 decizii ale Curții de 

Conturi, în Decizia 22 din 02 09.2020, la punctele 3, 4, și 5 au fost constatate de către 

Camera de Conturi nereguli în domeniul achizițiilor publice, și președintele consiliului 

județean a avut ca termen 31 martie 2021 să dispună măsuri pentru înlăturarea neregulilor 

constatate de aceasta, drept pentru care aceste servicii adică și ăsta este unul dintre motivele 

pentru care am vrut ca să luăm o decizie corectă să se extindă un pic controlul la .. 

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Dna secretar, suntem juriști amândoi. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu sunteți amândoi juriști. 

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Ba da. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dna are studii administrative. 

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Mă rog. Studii de drept administrativ, da? Atragerea răspunderii disciplinare se face printr-o 

comisie de consilieri județeni sau printr-o comisie de disciplină? Eu am vorbit de inutilitate 

acestei comisii. Pentru ce o facem? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- De la momentul contractării acestor servicii au mai apărut și alte elemente, una la mână pe 

care noi le vom pune comisiei la dispoziție. În altă ordine de idei, după cum constatați din 

lecturarea rapoartelor, au fost documente care nu s-au pus la dispoziție, de care noi am luat 

cunoștință la momentul la care, deci nimeni nu a venit în perioada contractată să ne spună, nu 

putem să controlăm o anume temă dată prin contract, stabilită pentru că nu ni se dau 

documente. Deci ăsta este rolul dvs. să ne sprijiniți. Nu știu de ce toată lumea se gândește la 

un nume, noi vrem să facem…  

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Să vă sprijinim să obținem documente? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Să avem o imagine completă asupra domeniilor verificabile. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Sunteți consilieri județeni. Dvs. pentru a verifica activitatea unei instituții subordonate aveți 

puteri depline. Cum adică să nu ne sprijinim în inspecție, control? Scrie și în lege. 

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Ăsta este rolul comisie să adune documente de la DGASPC să vi le pună dvs. la dispoziție? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu să pună documente la dispoziție, că aveți capacitate, doar să verificați. Așteptăm niște 

concluzii. Dacă vreți să faceți parte din comisie, dl.Vucă, nu e obligatoriu.  

Emil Vucă– consilier județean C.J.G.: 

- Nu am fost nominalizat, dle președinte! 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Puteți să faceți o schimbare. A venit dl. Lupu. Dl.Lupu, îmi pare rău că nu ați venit la 

început. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu am primit inviție. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- În primul rând dvs. participați, aveați proiecte pe ordinea de zi unul cu comisia pentru 

protecția copilului. Ați făcut o solicitare vineri și tot vineri vi s-a răspuns la aceea adresă. 

Avem dovada mailului trimis. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- La mine nu a ajuns nici un fel de aprobare a dvs. sau un fel de acord să mă prezint la această 

comisie. Am văzut că și pe acestă cale, că avem aici toate televiziunile. Vă rog frumos să nu 

mai pronunțați numele soției mele că nici nu vă… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-am pronunțat numele soției 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Ba da ați spus că aveți ..de soția mea 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Dacă nu știți prin ce trece soția mea, nu doresc nimănui  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mi-ați spus dvs. prin ce trece.  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Și dacă suntem la capitolul mesaje, îmi spuneți și mie, consiliul județean are cumva un 

proiect cu Invictus, există? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Dar cine este cu acest proiect? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu știu, dar ce ați venit să mă interogați? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Nu, dar cine este, că ați deschis niște mesaje. Să vă reamnitesc mesajul în care îmi spuneați 

să mă duc la primarul de la Stănești să vă dea terenul pentru Invictus. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Vă arăt mesajul? Vi-l pun la dispoziție? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A, mi-aduc aminte! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- A!Vă aduceți aminte.Foarte bine! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- De ce ați venit aici? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Văd că mi–ați adus niște acuze. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, v-am adus. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Uitați-vă în istoricul meu! Nu am luat 8 ani niciodată, în prima instanță am fost achitat, dle 

președinte! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu ați fost achitat, dle. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  
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- Vreți să vă scot dosarul? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Scoteți-l! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Am fost achitat și o să-l pun public. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Puneți-l public! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Am fost achitat în primă instanță, iar în a doua instanță am fost cu suspendare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Cu suspendare, așa am spus și eu. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Stiți ce a însemnat prima achitare? Fapta nu există. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă ați primit o condamnare cu susupendare înseamnă că fapta există. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- În condamnarea mea cu susupendare am ajuns la acea Lavinia, nu mai știu cum o cheamă 

asta care toată lumea a vorbit de ea, de la Înalta Curte Supremă, care dădea bine când făcea 

condamnări la magistrați. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu vă rog să spuneți ceva în apărarea dvs. și să lăsați genul ăsta de victimizări. Tot ați vorbit 

de Invictus, ați spus dvs… 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Este scris de dvs.,Invictus. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar denumirea nu-mi aparține. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Am mesajul pe telefon. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mă lăsați să vorbesc și eu? Ați zis că vrem să facem o bază mare pentru persoane  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Am zis eu dvs.? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da, da, da. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Cred că mă confundați, dle președinte. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu nu vă confund, dle! Pentru persoanele cu dizabilități din direcțai dvs. nu pentru dvs, nu 

pentru noi! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Am zis eu să fac ? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu mă gândesc mai mult decât dvs. la beneficiarii sistemului de protecție socială. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Bun și atunci aveți rapoartele astea. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mi-aduc aminte că v-am rugat. Știu un teren pretabil la Bălanu, este un teren care aparține 

domeniului public al comunei Stănești și e evaluat la o sumă foarte mare, primarul sigur nu 

va găsi o altă soluție, mergeți și întrebați-l dacă ni-l pune la dispoziție pentru acest proiect. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu am spus chestia asta. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am spus eu. 
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Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Mi-ați spus printr-un mesaj scris. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Păi printr-un mesaj scris, care-i problema? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu ați scris ninic de asta, o să vă arăt mesajul să vedeți. Aveți rapoartele, văd că nimeni nu a 

citit punctul 4 care se referă la capacitatea managerială pe anul 2019-2020. Să-l citească 

cineva, vă rog frumos! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu știu despre ce spuneți dvs. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Să-l citească cineva. Să-l citească dl. de la control! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Noi am citit concluziile.  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Ce ați citit, că nu ați citit nimic? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Dl. Lupu dvs. veniți la mine apăsat de problemele pe care le aveți și pe care le-am înțeles și 

v-am respectat, mă înregistrați 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu, nu, nu.Vin apăsat de hărțuirea pe care mi-o faceți de un an de zile. M-ați tocat zi de zi! 

Zi de zi! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu v-am făcut nimic. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Cu controale, mi-ați trimis prefectura 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu, controale? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Controale am avut zi de zi și raportul ăsta care a stat 6 luni apropo, dl care este în spatele 

dvs. poate să ne spună de câte ori a călcat la noi în direcței? Să se ridice să spună. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar de trebuia să calce el personal? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- El personal. Văd că așa știe să vorbească, să spună că nu știu ce s-a făcut. Dânsul o dată sau 

de două ori a călcat în instituție în 6 luni. În 6 luni a călcat de două ori. Ăsta este control de 6 

luni, dle președinte?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Fiincă nu i-ați pus la dispoziție documentele  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Aici voiam să ajung. Arătați-mi și mie dovada că ni s-au solicitat documente și nu le-am pus 

la dispoziție! 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Am spus încă de la început, nu ați fost prezent. Contractul a avut două dimensiuni - una de 

verificare a documentelor contabile -una de verificare a achizițiilor. Eu am fost în instituție 

ori de câte ori a fost necesar  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Spuneți de câte ori! 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Nu am reținut, dar am avut o comisie acolo  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Spuneți de câte ori! 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 
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- Dle.director știți foarte bine că au venit colegii mei ori de câte ori a fost necesar, au stat 

săptămâni întregi în instituție și au verificat documentele. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- De ce nu a venit colega dvs. să prezinte documentele, raportul?  

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Pentru că eu sunt administratorul acestei companii, e sarcina mea. Toate deciziile, pe care le 

aveți în raportul respectiv, sunt luate și însușite de către 3 experți, printre care mă aflu și eu și 

este responsabilitatea mea prezentarea acestui raport. Cu privire la documentele prezentate 

de către instituție nu am avut nici un fel de critică, colegii dvs. mi-au pus la dispoziție toate 

documentele. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Le-au pus, da? 

Costel Matei – expert achiziții publice FIRST WIDE WEB: 

- Atenție, pe dimensiunea de achiziții publice! Pe dimensiunea de documente contabile, 

colegul nostru a redactat în raport faptul că nu au fost puse la dispoziție documentele 

respective. Nu pot nici să certific, nici să neg cumva că s-au depus documentele pentru că nu 

știu. Ceea ce am cerut noi, ni s-a pus la dispoziție, toate documentele. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Și de ce, vă rog frumos, să citească cineva din raport, ceea ce spune la articolul 4, Obiectivul 

capacitatea managerială, vă rog frumos dacă are cineva raportul, dacă nu, intru eu pe net și 

vă citesc eu ! 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Citiți dle dvs. dacă tot sunteți deja, șef aici!  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu sunt șef. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Că nu vrea nimeni să vă creeze probleme. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Aveți aceeași atitudine pe care ați avut-o și în discuția noastră, față în față. Aceeași atitudine 

în care încercați să mă luați la mișto. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu vreau să vă iau la mișto, dar deja stați în picioare și certați pe toată lumea și s-a dat și un 

microfon, tot din politețe, da. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Dacă vreți, pot să vorbesc și fără microfon. Nu e niciun fel de problemă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Exact ca un diriginte numai că nu prea vă recomandă CV-ul pentru calitatea asta. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Mă ajută fizicul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Fizicul, da. De unde veniți dvs., asta e formula succesului. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Cum puteți dle să spuneți că am o condamnare de 8 ani de zile? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu, nu, nu. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu vă gândiți la ce repercursiuni poate să aibă chestia asta? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu am spus 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Și vă anunț public că pentru asta, o să vă fac plângere penală. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar ce ar fi prima? Ați mai făcut una. Ba da, ba da.dl.Lupu. Vedem noi cum se termină seria 

asta de amenințări. Eu sunt un om pașnic și repet, v-am chemat și nu știam cum să vă 

încurajez și să vă rog să înțelegeți că situația nu mai poate continua. Ați găsit de cuviință 

cum n-a făcut nimeni după revoluție în instituția asta, să înregistreze un coleg, erați 

directorul cel mai mare, celui mai mare angajator  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- …felele alea care lucrează la 983 se plângeau, le-ați pus să mă înregistreze când le spuneam 

că vreau să înceteze starea conflictuală…  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Eu? Dacă le văd pe stradă nici nu le recunosc pe doamnele respective. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Îmi dați voie vă vă citesc raportul? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Obiectivul nr. 4 constatări privind coerența/performanța managerială și executivă în perioada 

2019-2020. Nu au fost luate toate măsurile necesare de către conducere privind 

implementarea și dezvoltarea sistemului de control intern managerial. Știți ce înseamnă ăsta? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu au fost luate.Ce înseamnă? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Știți ce înseamnă control intern managerial?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce înseamnă, dle? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Dvs. știți ca președinte? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Nu știu, dle. Nu, nu. Pot să și notez? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Bun. Dacă doriți, puteți să vă și notați. Este vorba de acele proceduri care le face fiecare 

departament, dar alea se actualizează în funcție de legislația care se modifică. Asta este vina 

acestui control de 6 luni, a managerului. Dacă dvs. în raport, vedeți o altă vină a managerului 

atunci eu îmi dau demisia. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Bine. Nu trebuie să vă dați demisia. V-am cerut demisia în martie. Acum, nu v-o mai cer! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu: 

- Și să mai spun o chestie pe care, iar ați spus-o aici, public că discuția a avut loc în martie. 

Știți când a avut loc discuția? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

-  Nu știu. Undeva.. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Pe 17 ianuarie. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Înregistrarea atunci ați făcut-o? 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Discuția între noi doi, nu am făcut eu 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- N-ați făcut dvs.înregistarea?Asta chiar e noutate 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu, nu.Nu e noutate.Am spus de discuția noastră.Discuția noastră  a fost pe 17 ianuarie. Nu 

am spus că n-am făcut-o eu . 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Am avut puține discuții. Aici, într-adevăr, vă dau dreptate. Nu aveam motiv să discutăm mai 

mult. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- N-am mai discutat fiindcă dvs.tot timpul mi-ați cerut această demisie și când v-am spus ce 

îmi imputați, mai țineți minte ce mi-ați spus? Că am luat pulpa cu 14 lei. A fost singura 

imputare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Și e puțin? A fost un contract de 14 miliarde de lei. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Ați spus dvs. la piață e 7 lei. Haideți să facem un exercițiu! Mergem la piață, dacă mie îmi 

permite legislația să cumpăr pulpa de la piață cu 5 lei, 2 lei, 1 leu, o cumpăr eu. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Firma aceea fost înființată cu un an înainte, are un singur angajat, lucrăm într-o comunitate 

mică. Știm mult mai multe decât vrem să spunem și eu nu vreau să intru într-o discuție cu 

dvs.pe acest subiect. Veți avea ocazia să explicați toate situațiile astea cu contractele astea. 

Aveți un dram de răbdare! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Îmi pare rău că nu sunt chemat să explic. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- O să fiți! Fiți convins! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Mi se părea normal, după ce s-a încheiat aceea expertiză , nici nu mi-a fost înaintat raportul, 

a trebuit să solicit eu în ultima zi, când l-ați dat dvs., să mi se înainteze și mie și era normal 

să faceți probabil, cum a zis și acea comisie de disciplină și răspundeam la acea comisie de 

disciplină.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Acesta este un detaliu pe care nu-l cunosc. Bun, mulțumim mult. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- M-ați chemat, ați spus că m-ați chemat să..  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce, vreți să stăm până diseară, să ne ce? Încheiem subiectul! 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Este cea mai mare instituție din oraș. La asemenea instituție ….5 minute? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce, s-a terminat ceva aici?  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Dați-mi voie să-mi prezint punctul de vedere. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dar v-am dat voie mai mult decât meritați.  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu am spus decât trei lucruri. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Deci încă o dată, vă rog frumos să închideți! Avem de votat o comisie care va veni să discute 

cu dvs. despre toate aceste detalii și toate celelalte pe care le aduceți în susținerea 

argumentelor dvs., nevinovăției dvs. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Aceea comisie este formată de expert contabil? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ce faceți dle? Aveți dvs.calitatea să-mi faceți întrebarea asta?  

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Nu, dar au fost experți contabili care au găsit nimic. Ce vor găsi ceilalți? 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă rog frumos să luați loc și să ne lăsați să contiunăm ședința. Vă rog frumos! Mulțumesc 

mult. Dar v-am lăsat să vorbiți o jumătate de oră. Mulțumesc mult. Incredibil! Haideți să 

parcurgem, chiar îmi cer scuze pentru momentul ăsta. De la aberație la invenție, e un pas. 

Șerban Marius Cătălin Lupu - director DGASPC Giurgiu:  

- Vocea mea se auzea acolo. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ați înregistrat tot, știu. Haideți să închidem episodul ăsta neplăcut! Haideți să parcurgem 

procedura de vot! Avem buletinele, da? Se votează în ordine alfabetică? Începe procedura de 

vot. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Până votăm, dl.administrator public  are o prezentare foarte interesantă, sper să vă ajute să vă 

deconectați. 

Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- Bună ziua! O să îmi permit să mă ridic de aici din spate și, ca și informare, aș vrea să vă 

prezint un scurt istoric, o istorie recentă a relațiilor dintre consiliul județean și ECO SUD mai 

ales că  de la momentul în care s-au adoptat aici o serie de hotărâri, lucrurile au evoluat un 

pic și mi se pare normal dvs. ca și consiliei să fiți în cunoștință de cauză referitoarea la 

această problemă. Așadar, de la finalul lunii aprilie, respectiv începutul lunii mai, când am 

adoptat acele două hotărâri, prima de notificare de reziliere a contractului și ulterior de 

constatare a rezilierii acestui contract, s-au înregistrat în instanță 7 procese toate inițiate de 

către ECO SUD prin care solicită anularea, respectiv suspendarea deciziilor care s-au luat 

aici. În momentul de față activitatea la CMID Frătești continuă cu aceeași firmă ECO SUD 

care cu toate că în acest moment nu mai există relație contractuală, între noi și dânșii, ei își 

continuă activitatea ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Ca urmare a hotărârilor pe care le-

am luat, am și transmis comunicarea către ECO SUD prin care solicitam să întocmim 

procesul verbal de predare – primire al CMID Frătești cu toate bunurile de retur aferente, 

procedură la care ECO SUD nu dorește să aibă de a face cu așa ceva, din contră ne-au spus 

că și atunci mi-au spus, prin multiplele adrese pe care ni le-au transmis, că vor ieși de acolo 

în urma unui ordin judecătoresc. Așa cum am spus activitatea continuă, în momentul de față 

presupun că ECO SUD încasează tarif de depozitare în condițiile în care nu mai are contract 

cu Consiliul Județean Giurgiu și în acestă perioadă au avut loc și primele înfățișări în 

dosarele despre care am menționat anterior, în principal acelea legate de procedurile de 

urgență legate de suspendarea hotărârilor pe care le-am adoptat aici. Până în acest moment 

ECO SUD nu a avut câștig de cauză. Cererile acestora au fost stinse sau oricum s-a ajuns la 

un conflict de compentență chiar mai mult la ultimul dosar referitor la suspendare, termenul 

care a fost pe 24, săptămâna trecută, spre surprinderea nostră ECO SUD a solicitat amânarea 

termenului pentru a lua la cunoștință de niște acte. În mod normal ar fi fost urgență din partea 

lor sau în sfârșit o chestie bună în partea lor ca această suspendare să se judece cât mai 

repede, nicidecum să tergiverseze așa ceva. De aceea vă spun că începând de astăzi o să 

trebuiască să demarăm și procedura de evacuare silită a ECO SUD, procedură care inițial 

începând de astăzi o să se concretizeze în transmiterea unor notificări, urmând ca ulterior, în 

cazul în care nu se concretizează, să apelăm la instanța de judecată. Așadar, începând de 

astăzi suntem obligați să mergem mai departe cu această procedură de evacuare legată de 

ECO SUD și probabil, nu probabil, mai mult ca sigur o să trebuiască să aveam și noi o 

solicitare despre despăgubirile pe care trebuie să ni le plătească în perioada în care noi nu 

putem folosi depozitul datorită faptului că dânșii nu doresc să evacueze CMID Frătești. 

Pentru lipsa de folosință în condițiile în care nu putem încasa redevență, cel puțin redevență, 

nu zic nimic mai mult decât atât, va trebui să ne constituim ca parte civilă în sensul să facem 

acțiune pentru recuperarea acestor prejudicii care le suferim. Dacă aveți întrebări vis-a-vis de 

situația ușor complicată cu ECO SUD, sunt la dispoziție.Vă mulțumesc. 
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Emil Vucă – consilier județean C.J.G.: 

- Eu nu am întrebări. Ca și completare, cred că evacuarea ar trebui solicitată mult mai repede. 

Cred că vor trebui solicitate daune inclusiv în ceea ce privește sumele de bani pe care ei le 

încasează de la popupație. Ei încasează niște sume necuvenite, prestează un serviciu pentru 

că așa vor ei. 

Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 

- În momentul de față ei încasează tarife la societățile de colectare și transport deșeuri. În 

fundamentările tarifului respectiv există și partea de redevență, redevență care ne revine 

nouă. Dar în condițiile în care în momentul de față nu există relație contractuală între noi și 

ECO SUD, cuantumul respectiv va fi ca și despăgubiri pentru nefolosința. Să știți că 

analizăm ambele soluții și procedura de urgență cât și procedura pe….(discuții în sală) 

 

 

SE INCHEIE PROCEDURA DE VOT 

 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- La diverse dacă mai aveți? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- La acest proiect de hotărâre trebuie să stabiliți dvs. termenul în care va lucra comisia, 30 de 

zile doriți. După aceste 30 de zile se întocmește un raport care va fi prezentat consiliului 

județean în plen. Eu nu am scris nimic aici pentru că nu eu hotărăsc, dvs. să ne spuneți de 

când începe…..….(discuții în sală) 

Daniel-Cosmin Lazăr– consilier județean C.J.G.: 

- Dna secretar, dar să știți că eu am sesizat o neconcordanță aici. La regulamentul consiliului 

se dă posibilitatea președintelui sau unei treimi să ceară o astfel de comisie, înființarea unei 

astfel de comisii, după care în ultimul articol, în ultimul alineat al acestui articol se vorbește 

despre prezentarea raportului unde sunt două cazuri, se prezintă raportul președintelui sau al 

consiliului. Ori în mod norma, dacă consilierii cereau această comisie, se prezenta în plenul 

consiliului dacă președintele cere, nu știu dacă în plenul consiliului trebuie prezentată 

aceasta.   

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Vă pregătiți pentru președinte de consiliu județean? Baftă! 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- ..se aplică și se coroborează și atunci pe cale de consecință dacă vorbim de o treime din 

consilieri și primari și președinte deci e în regulă. 

Daniel-Cosmin Lazăr– consilier județean C.J.G.: 

- În ceea ce privește că am văzut în raportul de specialitate, principiul simetriei juridice. Să 

știți că principiul simetriei juridice nu este aplicabil dreptului public. Am citit eu două decizii 

ala Curții Constuționale în care spune clar că nu este aplicabil. Deci nu mai invocați în 

rapoartele de specialitate ….….(discuții în sală) 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mergem pe 60 de zile cu posibilitate de prelungire? Mulțumim. 60 de zile cu posibilitate  de 

prelungire, până începe campionatul mondial. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- În proiectul de hotărâre am zis că se va desfășura în perioada august-septembrie și atunci va 

fi prezentat raportul în ședința lunii octombrie. În urma centralizării voturilor exprimate de 

dvs. sunt membrii acestei comisii : dl. Anculescu Silviu-Cristian cu 29 de voturi, Nan Tiberiu  

Genu-26, Lungu Silviu-27, Corozel Lucian -29, Stoianovici Crina Alexandra -29. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Bun. O să vă rog la o întâlnire pe care o vom stabili de comun acord, direct, față în față sau 

online, să stabiliți un președinte, un secretar  și un program de… 
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Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- Ideea este că executivul vă stă la dispoziție cu orice solicitare și dl.Lupu, dar eu vorbesc și de 

noi și de acolo pentru că sunt și la noi anumite documente și evident, vi le punem pe toate la 

dispoziție. Ne-ați făcut curioși și de alte controale de la Curtea de Conturi. Curtea de Conturi 

verifică pe noi și subordonate. Doar pe alea le avem, eu nu știu de altele. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Dacă la diverse mai aveți alte subiecte, vă rog? Mulțumim. Am avut o ședință tensionată, îmi 

cer scuze, dar învățăm cu toții din experiențele astea de viață. 
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