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PROCES-VERBAL 
ÎNCHEIAT ÎN CADRUL ŞEDINŢEI ORDINARE PUBLICE A 

CONSILIULUI JUDEŢEAN GIURGIU DIN DATA DE 07 MARTIE 2022 
 
 
 
 Consiliul Judeţean Giurgiu a fost convocat  pentru data de 07 martie 2022, ora 1300, în 
şedinţă ordinară de către preşedintele Consiliului Judeţean Giurgiu, dl.Dumitru Beianu, prin 
Dispoziţia nr.72 din 01 martie 2022, conform prevederilor art.178 alin.(1) din Ordonanţa de 
Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 – Codul administrativ, cu modificările și completările 
ulterioare. 
 
 Lucrările şedinţei s-au desfășurat atât cu prezență fizică, cât și cu respectarea prevederilor 
Hotărârii nr.111 din 29 octombrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu, acolo unde situația o 
impune.  

Convocarea s-a făcut de către secretarul general al județului conform art.179 alin.(1) prin 
Serviciul monitorizare proceduri administrative, cancelarie consiliu. 

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.  Mihalcea Elisabeta PNL Prezent 
2.  Anculescu Silviu-Cristian PNL Prezent 
3.  Meclea Alina PNL prezent online 
4.  Ionescu Cătălin-Ionuț PNL Prezent 
5.  Tudorache Petre PNL Prezent 
6.  Danciu Dana-Andreea PNL            Prezent 
7.  Gavrilă Dumitru PNL           Prezent 
8.  Negoiță Iulian PNL prezent online 
9.  Gica Andrei-Ștefan PNL prezent online 
10.  Georgescu Mihai-Cătălin PNL prezent online 
11.  Enache Nicolae PNL      Prezent 
12.  Deliu Radu-Silviu PNL      Prezent 
13.  Lungu Silviu PNL           Prezent 
14.  Tudor Mihai-Bogdan PNL            Prezent 
15.  Nan Tiberiu-Genu PNL Prezent 
16.  Alecu Constantin PNL Prezent 
17.  Croitorescu Alexandru-Liviu PNL         Prezent 
18.  Corozel Lucian PSD prezent online 
19.  Preda Ionuț-Gabriel PSD prezent online 
20.  Vucă Emil-Gabriel PSD      Prezent 
21.  Stoianovici Crina-Alexandra PSD      Prezent 
22.  Lazăr Daniel-Cosmin PSD      Prezent 
23.  Răgălie Cristian-Mihai PSD       Prezent 
24.  Ionescu Diana-Marga PSD      Prezent 
25.  Bălan Cristina PSD prezent online 
26.  Grigore Mihăiță-Napoleon PSD     Prezent 
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Absenți: Corbea Cătălin-Virgil 
Din aparatul de specialitate au participat la lucrările şedinţei: 
- Dna. Aurelia Brebenel –  secretar general al judeţului; 
- Dna Madina Bălăceanu – șef serviciu C.J.G.; 
- Dl. Yahia Dardari – arhitect șef C.J.G.; 
- Dl. Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.; 
- Dna Mariana Ionescu  – consilier C.J.G.; 
- Dna Daniela Burcea  – director executiv C.J.G.; 
- Dl.Gabriel Cătălin Peiu – consilier  C.J.G.; 
- Dl. George Dobre – consilier președinte C.J.G.; 
- Dna Margareta Cristea –  manager public C.J.G.; 
- Dl.Mardale Nicu  – consilier C.J.G.; 
- Dl.Cristian Țone – consilier C.J.G.; 
- Dra Iulia Irina Bălțat – consilier președinte C.J.G.; 
- Dna Dana Elena Stănilă – consilier C.J.G.; 

Dna Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- Dl. Vasile Cărpușor – director Direcția Județeană de Transport, Administrarea Drumurilor 

Județene și Control Trafic Giurgiu ; 
Ordinea de zi împreună cu materialele anexate, a fost transmisă consilierilor județeni pe 

adresele de e-mail, în vederea analizării și exprimării votului. 
 
 

XXXXXXXXXXX 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Bună ziua! Începem ședința, avem oricum o ordine de zi destul de stufoasă. Încercăm să 

comprimăm cât mai mult timpul alocat fiecărui proiect de hotărâre, ca să ne încadrăm într-o 
perioadă de desfășurare rezonabilă și să limităm și riscul unor probleme de sănătate generate 
de pandemie, încă. Ca de obicei, vă rog să fiți de acord să începem ședința cu intonarea 
Imnului Național. 

Se intonează Imnul Național. 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Bine ați venit în sala de consiliu a Consiliului Județean Giurgiu. Ne întâlnim astăzi pentru o 

ședință ordinară a lunii martie. Avem o ordine de zi cum spuneam cu foarte multe puncte. În 
privința cvorumului, dna secretar 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Bună ziua! Este îndeplinit cvorumul prevăzut de lege, 8 consilieri participă la această ședință 

prin mijloace electronice, sunt prezenți 20, va veni și dl Lungu, ne-a anunțat că întârzie un 
pic. Deci o să fie 21. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Da, mulțumesc. Pe măsură ce efectele nefaste ale pandemiei se vor diminua, o să vă rog 

foarte mult să vă obișnuiți cu prezența în sala de consiliu pentru că, în fond, asta este sarcina 
noastră, asta este menirea pentru care suntem aici și dincolo de simpatia pentru fiecare dintre 
colegii noștri cred că într-o formulă completă am putea să fim și mai utili scopului pe care îl 
avem de îndeplinit, acela de a găsi soluții pentru problemele din județul Giurgiu, probleme cu 
soluționare de natură administrativă, evident. Începem așadar, ședința. Avem de aprobat 
procesul verbal al ședinței extraordinare. Vă rog, dna secretar.  

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

27.  Simion Cosmin-Niculae PSD prezent online 
28.  Cristescu Dan PSD Prezent 
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-  Ați avut la mapă procesul verbal. 
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Vă mulțumesc. 

 Documentul a fost aprobat cu unanimitate de voturi. 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Intrăm așadar, în ordinea de zi pentru procesul verbal al ședinței 
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- L-am supus, ordinea de zi. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Avem o ordine de zi cum spuneam cu nu mai puțin de 31 de proiecte, multe dintre ele 

așteptate, altele cu încărcătură. Dacă este nevoie detaliem la fiecare dintre ele. Dacă sunteți 
de acord cu ordinea de zi, vă rog? Cine este pentru? 

Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Dl.președinte, dacă-mi permiteți, înainte de a supune la vot ordinea de zi, o problemă legată 

de proiectul de hotărâre nr.52, legat de reorganizarea DGASPC Giurgiu. Vă propun dle 
președinte, având în vedere împrejurarea că în spațiul public au apărut numeroase informații 
privind efectuarea unei anchete de către organele de cercetare penală, care se pare că are ca 
obiect printre altele, inclusiv această organigramă, spuneam că au apărut numeroase 
informații în spațiul public, nu cunosc altele, vă propun ca până la clarificarea situației, până 
la soluționarea dosarului de urmărire penală despre care am înțeles că este pe rolul Direcției 
Naționale Anticorupție, spuneam că vă propun, până la soluționarea acestui dosar, să 
retrageți de pe ordinea de zi acest proiect de hotărâre. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Da, mulțumesc pentru propunere. Legat de subiectul ăsta, aș fi fost și eu extrem de mulțumit 

și aș fi avut o atitudine mult mai înțelegătoare, dacă demersul ăsta nu ar fi însoțit de o 
campanie de presă denigratoare la adresa mea, așa că dați-mi voie să privesc cu extrem de 
mult scepticism tot ansamblul acesta de evenimente din care eu extrag ce este important. Noi 
avem de derulat o procedură administrativă, să iau acum o altă decizie înseamnă cumva să 
creditez ceea ce s-a întâmplat zilele trecute și nu am niciun fel de motiv. Cum spuneam și în 
declarația din ziua respectivă, când apăream pe televizoare ca fiind deja arestat, spun și acum 
că instituțiile statului trebuie să-și facă datoria în toate ocaziile și cu tot discernamântul și 
capacitatea fiecăruia dintre cei implicați, asta trebuie să facem și noi. Ce avem noi de făcut 
aici nu are nicio legătură cu ce are de făcut instituțiile statului în alte domenii de activitate 
sau privind lucrurile din alt unghi, așa că apreciez preocuparea dvs., dar eu personal nu sunt 
de acord cu niciun fel de amânare. Oricum este o procedură laborioasă care va dura evident 
mult mai mult decât ne-am dorit fiecare dintre noi, justificările le discutăm la momentul 
respectiv. Dacă sunt alte propuneri?  

Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Dacă-mi îngăduiți, desigur că este apanajul dvs.ca și președinte de consiliu județean dacă 

promovați un proiect de hotărâre sau dacă-l mențineți sau nu pe odinea de zi, dvs știți mai 
bine decât noi despre ce este vorba Eu v-am spus și repet am informații luate din spațiul 
public, știu ceea ce am citit și ceea ce am văzut, nu sunt nici om de presă, nu am furnizat eu 
știrea, nu am făcut eu articolele. Ca atare, încerc atât pe mine, cât și pe ceilați consilieri, să-i 
pun la adăpost, poate este mult spus 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Sigur e mult spus. 
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Încercam să îi pun departe de a putea fi, la rândul lor, subiect de anchetă pentru organelele de 

cercetare penală. Vă mulțumesc. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Dacă nu erați avocat credeam că vă arde de glume. În sfârșit, haideți că mai discută la 

proiectul respectiv! Dacă mai sunt alte intervenții pe marginea ordinii de zi, pe marginea 
subiectului? E normal să discutăm și chiar dacă avem fiecare păreri mai clare sau categorice 
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prima regulă a unei bune colaborări presupune să ne ascultăm unii pe alții. Dacă nu, supun 
aprobării ordinea de zi, vă rog în forma în care o aveți prezentată. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? 
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- 7 voturi „împotrivă”. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
-  Abţineri? Bine, mulțumesc. 

1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare din data de 01 martie 2022 a Consiliului 
Județean Giurgiu 

Prezintă: dna.Aurelia Brebenel  - secretar general al judeţului 
 

2. Proiect de hotărâre nr.19 din 20 ianuarie 2022 privind aprobarea cooperării Judeţului Giurgiu, 
prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, în vederea 
realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii cu nevoi speciale“, 
referatul de aprobare nr.1343 din 20 ianuarie 2022 al preşedintelui, raportul de specialitate 
nr.1350 din 21 ianuarie 2022 al Direcţiei Urbanism şi amenajarea teritoriului, 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 
   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef  

       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

3. Proiect de hotărâre nr.30 din 14 februarie 2022 privind încheierea unui contract de comodat 
între Județul Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Teritorial al Poliției de 
Frontieră Giurgiu, referatul de aprobare nr.2960 din 14 februarie 2022 al președintelui, raportul 
de specialitate nr.2966 din 14 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 
de interes județean și administrativ 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 

 
4. Proiect de hotărâre nr.31 din 14 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului 

înscris în cartea funciară nr.41115 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului 
Giurgiu, referatul de aprobare nr.2964 din 14 februarie 2022 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.2973 din 14 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 
interes județean și administrativ, 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 
 

5. Proiect de hotărâre nr.32 din 14 februarie 2022 privind aprobarea dezmembrării imobilului 
înscris în cartea funciară nr.41739 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului 
Giurgiu, referatul de aprobare nr.2965 din 14 februarie 2022 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.2974 din 14 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de 
interes județean și administrativ, 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 
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        dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

6. Proiect de hotărâre nr.33 din 15 februarie 2022 privind reîntregirea creditului în sistem 
revolving în valoare de 3.500.000 lei pentru proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for better 
connection to TEN-T infrastructure”, cod e-MS: ROBG-442, referatul de aprobare nr.3035 din 
15 februarie 2022 al preşedintelui, raportul de specialitate nr.3041 din 15 februarie 2022 al 
Serviciului Buget-finanțe și contabilitate 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   - presedinte comisie 
 

7. Proiect de hotărâre nr.37 din 16 februarie 2022 privind aprobarea numărului și cuantumului 
burselor de ajutor social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul 
Școlii Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II al anului școlar 2021-2022, referatul de 
aprobare nr.3186 din 16 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3193 din 16 
februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, finanțe, 
economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru educație, cultură, 
tineret și sport 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 

        dna. Elisabeta Mihalcea     - preşedinte comisie 
          dna. Alina Meclea    - presedinte comisie 
 

8. Proiect de hotărâre nr.40 din 17 februarie 2022 privind utilizarea Fondului de întreținere, 
înlocuire și dezvoltare pe anul 2022, referatul de aprobare nr.3346 din 17 februarie 2022 al 
președintelui, raportul de specialitate nr.3355 din 17 februarie 2022 al Direcției Urbanism și 
amenajarea teritoriului - Compartiment Monitorizare servicii de utilitate publică, avizul Comisiei 
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, 
patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură și 
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dl. Cristian Grătianu    - administrator public 
   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
   dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

9. Proiect de hotărâre nr.35 din 15 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico-
economice pentru obiectivul de investiții „Construire Centru Județean de Excelență Giurgiu”, în 
faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.3103 din 15 februarie 2022 al președintelui, 
raportul de specialitate nr.3108 din 15 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, 
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   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

10. Proiect de hotărâre nr.50 din 21 februarie 2022 privind aprobarea proiectului 
„REINTEGRAT - Program pilot pentru reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu 
părinți plecați în străinătate ”, cod SMIS 139690 şi a cheltuielilor legate de proiect, referatul de 
aprobare nr.3486 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3496 din 21 
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februarie 2022 al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei 
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, și avizul Comisiei pentru 
educație, cultură, tineret și sport 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dna. Margarela Mihaela Cristea  - manager public 
   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 
11. Proiect de hotărâre nr.51 din 21 februarie 2022 privind aprobarea proiectului „VIITOR - 

Niciun copil rămas în urmă”, cod SMIS 139689 şi a cheltuielilor legate de proiect, referatul de 
aprobare nr.3487 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3497 din 21 
februarie 2022 al Compartimentului Control intern și managementul calității, avizul Comisiei 
buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, și avizul Comisiei pentru 
educație, cultură, tineret și sport 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dna. Margarela Mihaela Cristea  - manager public 
   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
   dna. Alina Meclea    - preşedinte comisie 

 
12. Proiect de hotărâre nr.45 din 21 februarie 2022 privind încheierea unui parteneriat în cadrul 

proiectului Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region (Parteneriate pentru 
prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură), acronim POD, e-MS code ROBG-427, referatul 
de aprobare nr.3467 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3473 din 
21 februarie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului, 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 
       dl. Yahia Dardari    - arhitect sef 
       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisi 
       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

13. Proiect de hotărâre nr.47 din 21 februarie 2022 privind rectificarea bugetului propriu de 
venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022, referatul de aprobare nr.3493 din 21 
februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3503 din 21 februarie 2022 al Direcției 
Achiziții publice și învestiții, raportul de specialitate nr.3504 din 21 februarie 2022 al Serviciului 
Buget-finanțe și contabilitate, 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 
       dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 
       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

14. Proiect de hotărâre nr.46 din 21 februarie 2022 privind aprobarea unei contribuții pentru 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”, referatul de aprobare 
nr.3492 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3502 din 21 februarie 
2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate 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 
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15. Proiect de hotărâre nr.49 din 21 februarie 2022 privind încheierea unui Acord de 
implementare între Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de 
Autoritate de Implementare pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi Judeţul 
Giurgiu, prin Consiliul Judeţean Giurgiu, în calitate de Beneficiar Final, referatul de aprobare 
nr.3571 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3577 din 21 februarie 
2022 al Direcției Urbanism și amenajarea teritoriului, 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 
       dl. Yahia Dardari    - arhitect sef 
       dl. Radu Silviu Deliu   - presedinte comisi 
       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

16. Proiect de hotărâre nr.55 din 22 februarie 2022 privind aprobarea exploatării şi repartizării 
masei lemnoase obținute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 601A – zona 
Cosoba –Limită județ Dâmbovița, DJ 401- zona Hotarele - Valea Dragului și DJ 503 – Zona 
Toporu - Limită jud. Teleorman, referatul de aprobare nr.3747 din 22 februarie 2022 al 
președintelui, raportul de specialitate nr.3752 din 22 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, 
coordonare servicii publice de interes județean și administrativ și avizul Comisiei pentru mediu, 
ape, păduri și agricultură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dna. Daniela Burcea    - director executiv 

       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 
 

17. Proiect de hotărâre nr.56 din 23 februarie 2022 privind reorganizarea Direcției Județene de 
Transport, Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu, aprobarea 
regulamentului de organizare și funcţionare, organigramei şi  statului de funcţii, referatul de 
aprobare nr.3828 din 23 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3834 din 23 
februarie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea activităţii 
instituţiilor publice de cultură, 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. Mariana Ionescu   - consilier 
   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

18. Proiect de hotărâre nr.52 din 21 februarie 2022 privind reorganizarea Direcţiei Generale de 
Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului  de funcţii, 
referatul de aprobare nr.3544 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 
nr.3548 din 21 februarie 2022 al Compartimentului Resurse umane, salarizare şi coordonarea 
activităţii instituţiilor publice de cultură, 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. Mariana Ionescu   - consilier 
   dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 

       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

19. Proiect de hotărâre nr.38 din 16 februarie 2022 privind acordarea unor sprijine financiare, 
referatul de aprobare nr.3187 din 16 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate 
nr.3194 din 16 februarie 2022 al Serviciului Buget-finanțe și contabilitate, avizul Comisiei buget, 
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri și avizul Comisiei pentru sănătate și 
protecție socială 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dl. Vlad Ciobanu    - șef serviciu 
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        dna. Elisabeta Mihalcea    - preşedinte comisie 
   dl. Radu-Silviu Deliu   - presedinte comisie 

 
20. Proiect de hotărâre nr.29 din 10 februarie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice în faza Proiect tehnic de execuție și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), a 
principalilor indicatori tehnico-economici actualizați și a devizului general pentru obiectivul de 
investiții ,,Modernizare drumul județean DJ 503: Giurgiu-Ghizdaru-Gara Stănești-Gara Chiriacu-
Toporu-Limită județ Teleorman”, referatul de aprobare nr.2759 din 10 februarie 2022 al 
președintelui, raportul de specialitate nr.2765 din 10 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice 
și investiții, 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   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

21. Proiect de hotărâre nr.36 din 16 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice pentru obiectivul de investiţii „Spațiu depozitare și arhivă la Spitalul Județean de 
Urgență Giurgiu”, în faza Studiu de fezabilitate, referatul de aprobare nr.3136 din 16 februarie 
2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3142 din 16 februarie 2022 al Direcției Achiziții 
publice și investiții, 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   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

22. Proiect de hotărâre nr.39 din 17 februarie 2022 privind aprobarea Documentației de avizare a 
lucrărilor de intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului „Reabilitarea 
/Modernizarea/Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la 
infrastructura de fluide medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu” și încheierea Acordului de 
implementare pentru realizarea proiectului „Reabilitarea /Modernizarea/Extinderea 
infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului, precum și la infrastructura de fluide 
medicale – Spital Izvoru, Județul Giurgiu”, între Judeţul Giurgiu și Spitalul de Pneumoftiziologie 
Izvoru, referatul de aprobare nr.3262 din 17 februarie 2022 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.3269 din 17 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

23. Proiect de hotărâre nr.48 din 21 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la 
Biblioteca Județeană Giurgiu”- inclusiv dotare, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de 
intervenții, referatul de aprobare nr.3583 din 21 februarie 2022 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.3590 din 21 februarie 2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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  - presedinte comisie 
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   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
 

24. Proiect de hotărâre nr.53 din 22 februarie 2022 privind aprobarea documentaţiei tehnico – 
economice pentru obiectivul de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin 
reabilitarea şi extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, Comuna Adunaţii Copăceni, 
Judeţul Giurgiu”, în faza Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții, referatul de aprobare 
nr.3637 din 22 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3644 din 22 februarie 
2022 al Direcției Achiziții publice și investiții, 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  - presedinte comisie 
   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 

 
25. Proiect de hotărâre nr.41 din 17 februarie 2022 privind aprobarea documentației tehnico-

economice la faza studiu de fezabilitate, a indicatorilor tehnico- economici pentru proiectul 
„Construire stații electrice pentru reîncărcare autovehicule” și a contribuției proprii necesare 
realizării proiectului, referatul de aprobare nr.3320 din 17 februarie 2022 al președintelui, 
raportul de specialitate nr.3326 din 17 februarie 2022 al Direcției Urbanism și amenajarea 
teritoriului - Compartiment Dezvoltare regională, avizul Comisiei buget, finanțe, economie, 
fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, patrimoniu, urbanism și 
infrastructură și avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
   dl. Yahia Dardari    - arhitect șef 
   dna. Elisabeta Mihalcea  - președinte comisie 
   dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
   dl. Dumitru Gavrilă    - președinte comisie 

 
26. Proiect de hotărâre nr.42 din 17 februarie 2022 privind însușirea Procedurii privind vânzarea 

acțiunilor Societății APA SERVICE S.A., referatul de aprobare nr.3343 din 17 februarie 2022 al 
președintelui, raportul de specialitate nr.3352 din 17 februarie 2022 al administratorului public, 
avizul Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei 
pentru investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, 
păduri și agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 
       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 
       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
 

27. Proiect de hotărâre nr.43 din 17 februarie 2022 privind aprobarea prețului oferit și a 
numărului de acțiuni emise de Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT 
Municipiul Giurgiu, referatul de aprobare nr.3344  din 17 februarie 2022 al președintelui, 
raportul de specialitate nr.3353 din 17 februarie 2022 al administratorului public, avizul 
Comisiei buget, finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru 
investiții, patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și 
agricultură și avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 
       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
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       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 
       dl. Silviu Cristian Anculescu - preşedinte comisie 
 

28. Proiect de hotărâre nr.44 din 17 februarie 2022 privind aprobarea prețului oferit și a 
numărului de acțiuni emise de Operatorul Regional „Apa Service” S.A. – vânzător UAT Comuna 
Bolintin Deal, referatul de aprobare nr.3345 din 17 februarie 2022 al președintelui, raportul de 
specialitate nr.3354 din 17 februarie 2022 al administratorului public, avizul Comisiei buget, 
finanțe, economie, fonduri europene și mediu de afaceri, avizul Comisiei pentru investiții, 
patrimoniu, urbanism și infrastructură, avizul Comisiei pentru mediu, ape, păduri și agricultură și 
avizul Comisiei juridice, ordine publică și situații de urgență 

Prezintă: dl. Dumitru Beianu    - preşedinte C.J.G 
       dl. Cristian Grătianu    - administrator public 
       dna. Elisabeta Mihalcea   - presedinte comisie 
       dl. Mihai-Bogdan Tudor   - preşedinte comisie 
       dl. Dumitru Gavrilă    - presedinte comisie 
       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 
29. Proiect de hotărâre nr.57 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Serviciului Social de zi „Centrul de consiliere pentru agresori” cod 
serviciu social 8899 CZ-VD-III din cadrul Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.3862 din 23 februarie 2022 al președintelui, raportul 
de specialitate nr.3866 din 23 februarie 2022 al Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice 
de interes județean și administrativ, avizul Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 
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   - presedinte comisie 
       dl. Silviu Cristian Anculescu - preşedinte comisie 

 
30. Proiect de hotărâre nr.58 din 23 februarie 2022 privind aprobarea Regulamentului de 

organizare şi funcţionare al Serviciului Social „Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale 
violenţei domestice – VENUS” cod serviciu social 8790 CR-VD-III din cadrul Direcţiei 
Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Giurgiu, referatul de aprobare nr.3863 din 
23 februarie 2022 al președintelui, raportul de specialitate nr.3867 din 23 februarie 2022 al 
Direcției Patrimoniu, coordonare servicii publice de interes județean și administrativ, avizul 
Comisiei pentru sănătate și protecție socială și avizul 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  - presedinte comisie 
       dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 

 
31. Proiect de hotărâre nr.34 din 15 februarie 2022 privind desemnarea reprezentantului 

Consiliului Județean Giurgiu în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor 
de ocupare a funcțiilor de director și director adjunct la instituțiile de învățământ din subordinea 
Consiliului Județean Giurgiu, referatul de aprobare nr.3101 din 15 februarie 2022 al 
președintelui, raportul de specialitate nr.3107 din 15 februarie 2022 al Serviciului Juridic-
contencios și contracte, 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  - șef serviciu 

       dna. Alina Meclea    - presedinte comisie 
   dl. Silviu Cristian Anculescu  - preşedinte comisie 
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32. Rapoarte și informări: 
- Plan strategic pentru anul 2022 cu privire la prioritățile în asigurarea siguranței persoanei 

și ordinii publice; 
- Raport de activitate pe anul 2021 ATOP; 
- Raport anual asupra eficienței serviciului polițienesc pe anul 2021; 
- Raport de activitate al Comisiei pentru Protecția Copilului Giurgiu pe anul 2021. 

Documentul a fost aprobat cu majoritate ( 22 voturi ”pentru”, 7 voturi ”împotrivă”). 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți să începem! Proiect de hotărâre nr.19 privind aprobarea cooperării Judeţului 
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu, cu Judeţul Ilfov, prin Consiliul Judeţean Ilfov, 
în vederea realizării în comun a proiectului ,,Centru Integrat de Hipoterapie pentru copii 
cu nevoi speciale“. Repet. Materialele le aveți la mapă, le-ați parcurs nu o să fac un 
istoric al fiecărui proiect de hotărâre. Aici, dacă-mi dați voie, aș spune câteva lucruri cât 
pot de succint, în plus. Este un proiect foarte pretențios, se adresează unor copii, nu puțini 
în județul Giurgiu, de care nu se ocupă prea multă lume exceptând familiile, cei apropiați 
și eventual, cadrele medicale implicate. Este una dintre zonele, dacă vreți, asupra căreia 
consiliul județean ca entitate administrativă ar fi trebuit să se aplece de mult mai mult 
timp. Asta facem în acest mandat indiferent ce critici, aprecieri negative, scorneli, 
invenții și altele care cumva își închipuie unii, alții, că concură la formarea unei imagini 
deformate. Preocuparea noastră și vă rog să fiți parte, să aduceți orice subiecte credeți 
importante de discutat aici, repet, preocuparea noastră este să fim utili județului Giurgiu, 
comunității, dar și celor care din cvarii motive nu pot, nu reușesc să susțină așa cum ar 
trebui interesele și punctele de vedere. Este o activitate pe care ne-o asumăm, costă și 
resurse financiare și resurse umane, dar cât de complicat ar fi un asemenea demers, el 
este absolut necesar dacă vorbim de persoane cu serioase suferințe asupra cărora prin 
implicarea noastră le putem aduce un cât de puțin bine. Dacă sunt intervenții pe marginea 
acestui subiect, vă rog?Vă rog. 

Mihăiță Napoleon Grigore – consilier județean C.J.G.: 
- Mulțumesc, dle președinte. Prima oară când ați propus preluarea acelui teren eu am fost 

unul dintre cei s-a opus .. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mi-aduc aminte deloc cu bucurie. 
Mihăiță Napoleon Grigore – consilier județean C.J.G.: 

- Nu am avut timp să vă dau motivația pentru că din punctul meu de vedere cunoșteam că 
acolo, în comuna Varlaam, în comuna Adunații Copăceni, satul Varlaam, mai existau 
două centre de astfel de hipoterapie. Există Centrul Regatul Cailor dacă nu mă înșel, așa 
numește și încă un centru. Mă gândeam că, și din punct de vedere economic mergând 
consiliul județean acolo să facă concurență celor doi investitori privați, este o problemă. 
Nu am fost sub nicio formă împotriva creării unui astfel de centru pentru copii și 
niciodată nu ne vom opune. Probabil că vorbesc mult în numele colegilor mei. Nu ne 
vom opune la așa ceva. Problema era alta. De ce nu se face acest centru la Oinacu? Nu 
putem să luăm un teren de un hectar de la Oinacu sau de la Frătești sau de la Vedea, că 
tot aveți acolo primari de ai dvs? Pentru că mi se pare puțin, ca să meargă de la Giurgiu 
cineva la Adunații Copăceni, în satul Varlaam, ca să facă un astfel de exercițiu, pentru că 
acolo sunt două centre. Asta este problema mea...Îi deranjăm și pe acei investitori privați 
care au investit sume importante, cel puțin cel de la Regatul Cailor, arată extraordinar. De 
ce mergem să-i inoportunăm și pe acei investitori privați și nu îl facem aici, aproape de 
Giurgiu că până la urma urmei localitatea de centru a județului este Giurgiu. Aici sunt 40 
și ceva de  mii de locuitori? Atât voiam să spun. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ascult și vă urmăresc cu mare simpatie când reușiți să fiți atât de puțin convingător. Dvs 

știți ce înseamnă hipoterapie? Păi dacă știți, v-am ascultat cu mare atenție. Dacă știți 
atunci trebuia să știți că Regatul Cailor este o Arenă Națională, de nivel național pentru 
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competiții sportive. Nu are nicio legătură cu tratarea copiilor cu probleme de sănătate. Nu 
știu de ce faceți confuzia asta, pentru cine vorbiți. Chiar nu-mi dau seama. Nu știu care 
este celălalt centru și nu mă interesează. Dați-mi voie să vă răspund. Al doilea argument 
care iarăși îmi dovedește că nu ați citit materialul. Vorbim de o asociere cu Consiliul 
Județean Ilfov în niște condiții. Ei plătesc 80% din valoarea acestei investiții, noi doar 20, 
administrarea o vom împărți 50-50. Păi, ca să le dăm voie și celor care investesc să 
ajungă la acest centru din teritoriul asdministrativ al județului Ilfov, e logic și la mintea 
cocoșului că investiția trebuie să fie cât mai aproape de cele două entități sau undeva în 
zona de intersecție. Cum să fac eu la Oinacu unde spuneți, v-ați trezit acum să dați un 
exemplu și să-l rog pe dl Tudor să-și aducă copii la acest centru de la 150 de km? Hai să 
fim serioși, vă rog frumos! E chiar un proiect la care îmi închipui, eu oricum v-am 
mulțumit că ați acceptat să votați proiectul, e drept, la a doua încercare, dar acum să-l 
reluăm cu argumentele astea copilărești, mi se pare nepotrivit cel puțin. Dacă mai sunt 
alte intervenții, vă rog?Supun aprobării proiectul, vă rog mult. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.27 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.30 privind încheierea unui contract de comodat între Județul 
Giurgiu, prin Consiliul Județean Giurgiu și Inspectoratul Teritorial al Poliției de Frontieră 
Giurgiu, referat și toate celelalte. Este un proiect care urmează să se încheie. Sunt câteva 
dotări, le-aș spune cu toată considerația, pe care le transferăm dlor. Nu mă omor după 
asemenea proiecte. Am verificat în listă. Cel mai relevant mi se pare faptul că le 
transferăm un indicator de circulație cu semnul claxonatul interzis. Cam asta este valoarea 
de referință a unui proiect pentru care s-a muncit mult și felicit pe toți cei care au fost 
implicați. 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.28 

 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.31 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea 
funciară nr.41115 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu. Este 
vorba de câteva proiecte și acesta și următorul care se referă la stabilirea exactă a zonelor 
în care urmează să construim toate investițiile în complexul de sănătate pe terenul pe care 
ni l-au pus la dispoziție cu generozitate colegii din consiliul municipal și unde trebuie să 
dezvoltăm cu fonduri europene, cu fonduri de la bugetul național, o aripă nouă a 
spitalului județean, un centru pentru persoane care au nevoie de tratament suplimentar 
medical, un sediu de ambulanță nou și, nu în ultimul rând, un complex de 48 de locuințe 
pentru specialiști în baza unui contract cu Agenția Națională pentru Locuințe. Comentarii, 
vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.29 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Similar și următorul proiect privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în cartea 
funciară nr.41739 Municipiul Giurgiu, aflat în domeniul public al judeţului Giurgiu, cu 
aceeași argumentație. Dacă sunt intervenții? Supun aprobării proiectul. 
Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.30 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mai departe Proiect de hotărâre nr.33 privind reîntregirea creditului în sistem revolving 
în valoare de 3.500.000 lei pentru proiectul „Improved nodes Giurgiu-Byala for better 
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connection to TEN-T infrastructure”. Este vorba de un proiect în derulare cu mare 
greutate și ca la toate celelalte, pe care le avem în administrare, suferim foarte mult din 
cauza faptului că au crescut de la an la an prețurile la materiale și căutăm soluții ca să 
finalizăm aceste investiții. Acesta este unul într-o situație mai fericită pentru că este 
destul de aproape de încheiere, dar altele în stadii inițiale vor avea probabil, din păcate 
probleme majore în perioada următoare. 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.31 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.37 privind aprobarea numărului și cuantumului burselor de ajutor 
social, burselor de merit și burselor de studiu pentru elevii școlarizați în cadrul Școlii 
Gimnaziale Speciale nr.1 Giurgiu în semestrul II. Școala specială în subordinea 
Consiliului județean a analizat în cadrul consiliului de administrație situația și ne-a 
înaintat propunere pe care v-o supun discuțiilor și eventual aprobării. Dacă nu sunt 
intervenții, vă rog?  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.32 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.40 din 17 februarie 2022 privind utilizarea Fondului de 
întreținere, înlocuire și dezvoltare pe anul 2022. Aici avem un amendament, înțeleg, da? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Anexa comunicată inițial a fost înlocuită cu o altă anexă, dl Grătianu este aici, dacă 

doresc explicații. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Se înlocuiește anexa, aveți prezentată și motivația, nu mai reluăm. Este un detaliu 
raportat la complexitatea acestui proiect. La nivel național știți că România are mari 
probleme în a susține angajamentele în privința problemelor de mediu, în privința 
colectării selective stăm foarte rău. Încercăm la nivelul județului Giurgiu, să găsim soluții 
pentru o chestiune care afectează grav sănătatea populației. Începem, mulțumesc dlui 
Grătianu, mulțumesc primarilor care vor să facă parte din aceast proiect pilot cumva, pe o 
zonă restrânsă în estul județului, să încercăm să punem la punct un alt sistem de colectare 
care va permite și cântărirea deșeurilor pe care le aduc în cadrul sistemului fiecare 
gospodărie. Încercăm să încurajăm și sortarea și utilizarea stațiilor valoroase. E un proces 
laborios pe care poate, inclusiv cu acordul dvs. și cu implicarea dvs.ulterior, îl vom 
promova ca soluție de viitor, singura și de luat în considerare pentru a avea un mediu 
curat în județul Giurgiu. Dacă sunt întrebări sau chestiuni care trebuiesc dezvoltate, 
dl.Grătianu este prezent și vă poate ajuta. Dacă nu, supun aprobării proiectul vă rog. 
Amendamentul. Dacă sunteți de acord cu amendamentul, vă rog? 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.  
Și, în complementaritate, dacă sunteți de acord cu proiectul de hotărâre cu amendamentul 
aprobat de dvs?Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.33 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.35 privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice pentru 
obiectivul de investiții „Construire Centru Județean de Excelență Giurgiu”, în faza Studiu 
de fezabilitate. Unul dintre multele proiecte pe care le dedicăm copiilor din județul 
Giurgiu. De această dată copiilor cu calități educaționale superioare și, dacă vom găsi 
finanțare, cum îmi doresc și eu și sunt convins că și dvs., vom avea în Giurgiu un centru 
care să ajute copii județului, cei mai preocupați să învețe bine și foarte bine, să-și aleagă o 
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carieră beneficiind de condiții de pregătire dintre cele mai bune. Dacă sunt intervenții? 
Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.34 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.50 privind aprobarea proiectului „REINTEGRAT - Program pilot 
pentru reintegrarea și menținerea în educație a copiilor cu părinți plecați în străinătate ”. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Dacă-mi permiteți, aici.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Vă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Dna consilier Meclea nu va vota pentru că are un interes cu privire la acest proiect și nu 

va fi luată în calcul la numărare.  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Da. Am citit în referat că în județul Giurgiu sunt mai puțin de 1250 de copii care au o 
vulnerabilitate din acest punct de vedere. Au probleme în a participa la actul educațional, 
de a susține programul școlar. Felicit pe cei de la Centrul Județean de Resurse și Asistență 
Educațională pentru că sunt cei care au ințiat acest proiect și pe următorul. Ne reasumăm 
disponibilitatea și angajamentul de a cofinanța orice proiect pe care orice profesor sau 
școală sau entitate educațională din județul Giurgiu îl depune în favoarea copiilor din 
acest județ. Nici măcar nu este un efort foarte, foarte consistent în acest domeniu. 
Cofinanțările sunt 2% în general. Sunt și proiecte educaționale care nu au nevoie de 
cofinanțare și avem și pentru cadrele didactice sau cei implicați în asemenea proiecte, o 
posibilă motivație atunci când vom premia cele mai importante cadre didactice în acest an 
și anii următori, vom ține cont în mod special de profesorii, învățătorii, cadrele didactice 
în general care se implică în asemenea proiecte. Vin foarte mulți bani europeni în 
perioada următoare, am tot spus și cred că nu mai e nimeni care să nu-și închipuie că 
acest lucru nu se va întâmpla, dar dacă vom aduce bani în județul Giurgiu, bani europeni, 
în primul rând pentru copii,  ar fi cred una dintre cele mai importante responsabilități ale 
noastre. Așadar, încurajați pe oricine crede și poate să realizeze asemenea proiecte, să o 
facă, pentru că vor avea suficientă recunoștință din partea noastră, a tuturor. Dacă sunt 
intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate (28 voturi ”pentru”), devenind hotărârea 
nr.35 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Al doilea proiect cumva similiar, inițiat cumva tot de Centru Județean, aprobarea 
proiectului „VIITOR - Niciun copil rămas în urmă”, tratează cumva, complementar 
problematica pe care am spus-o. Aveți ceva de completat? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Nici la acest proiect dna Meclea nu și-a exprimat votul. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Mulțumesc. Dacă din partea dvs.sunt propuneri, observații, orice credeți că ajută să 

câștigăm aceste finanțări? Mulțumesc. Supun aprobării proiectul atunci. 
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate (28 voturi ”pentru”), devenind hotărârea 
nr.36 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Proiect de hotărâre nr.45 privind încheierea unui parteneriat în cadrul proiectului 

Partnerships for Overcoming the Disasters for a safe region (Parteneriate pentru 
prevenirea dezastrelor pentru o regiune sigură), un proiect de asemenea important cu 
valoare din toate punctele de vedere asupra căruia puteți să faceți orice fel de intervenții 
doriți. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc mult. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.37 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Continuăm cu proiectul de hotărâre nr.47 privind rectificarea bugetului propriu de 
venituri și cheltuieli al Județului Giurgiu pe anul 2022. Înțeleg că avem și aici un 
amendament. Este vorba de o modificare asupra repartizării pe trimestre. Cine este 
economist a înțeles cel mai bine. Cine nu, are încredere în colegi de masă. Sunt 
intervenții pe marginea amendamentului? Supun aprobării amendamentul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Unanimitate.  
- Supun aprobării proiectul în integralitate, vă rog. 
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.38 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Punctul nr.14 Proiect de hotărâre nr.46 privind aprobarea unei contribuții pentru 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Iluminat Public Eficient”. Aici înțeleg că au 
fost ceva discuții la comisii.Sunt, poate aveți aceeași părere, poate știți mai multe decât 
știu eu, sunt interese extrem de mari, interese justificate, legitime pentru a folosi cât se 
poate de eficient energiile verzi, regenerabile. Singurul nostru potențial în acest domeniu 
îl reprezintă energia solară. Giurgiu este într-o zonă cu un număr foarte mare de zile 
însorite în an. Sunt mai multe firme, entități chiar fonduri de investiții care, deocamdată 
la nivel declarativ sau în baza unor discuții pe care le-am avut la consiliul județean, și-au 
manifestat interesul de a contribui la asemenea investiții. Consiliul județean are în acest 
moment o asociere cu o firmă cu care eu am mai încercat să colaborez și în mandatul 
anterior, firma Sun Garden pe 138 de hectare, dacă nu greșesc. Pregătim un plan 
urbanistic zonal pentru cele aproximativ 160 de hectare disponibile și încercăm să găsim 
cea mai bună soluție pentru a obține din viitoare producție de energie verde pentru 
județul Giurgiu un procent important. Preocuparea mea este, așa cum spun mulți 
specialiști și încă bine pregătiți în acest domeniu, să putem să fim și noi la înălțimea unui 
viitor  în care energiile verzi vor înlocui toate celelalte surse de energie, inclusiv gazul 
natural. Mi-aș dori să contribuim prin asemenea proiecte la producerea unei cantități de 
energie electrică suficientă care să acopere în integralitate consumul din domeniul public, 
însemnând încălzire școli, iluminat, alimentat sisteme de pompare și tot ceea ce ar putea 
să reprezinte asemenea domenii și, dacă negociem bine și vom avea și cantități 
suplimentare de energie, atunci poate gândim un program prin care să alocăm tuturor 
familiilor vulnerabile din județul Giurgiu un număr de kilowați lunar așa cum în acest 
moment se oferă subvenția de energie termică. Este un proiect care nu se va derula așa  
repede cum mi-aș dori eu, foarte laborios și cu foarte multe obstacole și juridice, dar și 
organizatorice. Pentru asta avem nevoie de o structură la acestă asociație de dezvoltare 
intercomunitară. Suma alocată este pentru a plăti salariile specialiștilor pe care dorim să-i 
angajăm acolo. Nu vă închipuiți că vor fi mai mulți de 2-3 maxim 4, dar mai avem de 
plătit și salarii restante de ani buni pentru oameni care au lucrat acolo și cărora nu li s-au 
plătit în integralitate drepturile salariale. Dacă vă ajută această motivare m-aș declara 
satisfăcut, dar la fel de satisfăcut și dacă ați avea alte observații sau ați vota în mod decât 
favorabil.Vă rog. 
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Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Dle președinte, sigur demersul final de a ajunge să folosim cât mai multă energie verde 

este unul benefic și lăudabil, însă referitor strict la acest proiect aș avea două observații 
de făcut.Pe de-o parte 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ești invitatul meu. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Pe de-o parte la mine nu a ajuns niciodată în acest mandat un raport de activitate al 

acestei asociații, ca să-mi dau seama ce se întâmplă. Pe de altă parte și cu alte situații în 
care ați cerut contribuții din partea consiliului județean, știți că ne-am manifestat 
împotriva acestei idei, de a veni doar consiliul județean cu bani pentru a funcționa astfel 
de asociații.V-am spus și atunci mi se pare că e o dovadă de angajament a UAT-urilor 
care sunt în astfel de asociații, să vină cu sumele necesare funcționării unei astfel de 
asociații. Am mers cu întrebarea asta la o primărie și am întrebat de ce nu vă achitați 
cotizațiile? Și mi s-a dat un răspuns în care efectiv nu am mai avut ce să mai spun. Mi s-a 
spus că și așa se descurcă greu cu banii și cum ar putea să vină să plătească o cotizație 
într-o asociație, care înțeleg că a negociat în numele acelei primării un contract de energie 
electrică sau a fost parte din negociere, în urma căreia ajunge să plătească de 8 ori mai 
mult decât plătea înainte. E drept cu     

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ce drăguț! Să dau un răspuns sau două sau câte. În primul rând această asociație nu a 

putut să aibă o activitate care să facă obiectul unui raport pentru că nu are angajați, are 
doar un președinte la momentul ăsta, tot dl Grătianu. Referitor la ce spui, iarăși o 
interpretare tinerească să fiu foarte, foarte amabil. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Dle președinte, vă întrerup. De fiecare dată când vă referiți la mine că sunt tânăr, să nu 

credeți că mă simt jignit sau complexat..sau discriminat. Mă simt în regulă. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Știi că te simpatizez. Ar fi ultima mea intenție asta, să fac o apreciere cu asemenea 

înțeles. Nu, dar lucrurile nu stau așa. Că a explodat prețul energiei, a explodat peste tot. 
Noi, în baza acestei asociații de dezvoltare tot în mandatul meu anterior, am reușit să 
grupăm interesele fiecărei comune care pe cantități de energie electrică mult mai mici ar 
fi obținut prețuri mult mai mari, să le grupăm într-un singur contract, să licităm la bursa 
de mărfuri de fiecare dată, nu la cine știe ce entitate care să-și pună un comision și să 
obținem cel mai mic preț din piață. Asta trebuie să înțeleagă lumea, nu că e de 2- 3 -5 - 8 
ori mai mare, e cel mai mic preț din piață. Asta să reușim de fiecare dată. Dacă sunt și 
primari care consideră că nu e suficient, e dreptul lor, indiferent de la ce partid ar fi sau 
cu cine ar fi prieteni, nu comentez opiniile lor. Cu atât mai mult și eu vin în întâmpinarea 
lor și spun că multe primării au probleme mult mai mari decât noi în a-și asigura 
cheltuielile de funcționare și de dezvoltare și prefer să facem noi un efort, în primă fază 
să asigurăm sumele necesare funcționării acestei asociații și celorlalte două care sunt la 
fel de importante și abia după aceea să convingem primăriile cât de importante sunt 
proiectele noastre, că sunt și realizabile și să-i invităm poate, cu alte argumente, să 
contribuie la bunul mers al lucrurilor. Asta este abordarea. Vă rog. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Dacă-mi permiteți. Ați spus că nu s-a putut prezenta un raport de activitate având în 

vedere că nu există salariați. Numai că, anterior cu 10 minute înainte, ați spus că va trebui 
să plătiți niște salarii restante, cui? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Unor foști angajați care și-au încheiat activitatea în cadrul asociației 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Am înțeles. Neprezentând, n-am înțeles. Și-au încheiat activitatea acum cât timp? 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
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- Și cărora colegi de ai dvs. nu au considerat de cuviință să le plătească salariile. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Acum cât timp? Că s-ar putea să se fi prescris drepturile respective. Dacă au trecut trei 

ani s-au prescris, drept urmare nu mai aveți de plătit.Mulțumesc. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- N-aș crede.Vă rog. 
Cristian Grătianu – administrator public C.J.G.: 
- Îmi dați-mi voie să intervin? Mulțumesc. Deci într-adevăr, am avut câțiva angajați în 

acest ADI, angajați ai aparatului tehnic care într-adevăr, din lipsa fondurilor în 2020 au 
plecat. Era și normal nu reușisem să plătesc salariile mai bine de o jumătate de an. În 
momentul de față încă avem restanțe față de aceste salarii și contribuțiile aferente.Vă rog 
să mă credeți că nu mi-a fost în niciun fel ușor să mențin o activitate în acest ADI și 
ulterior, în condițiile în care nu s-au plătit salariile și până în acest moment încă suntem 
restanți. Gândiți-vă că au fost niște oameni care au lucrat practic pe nimic. Acum, tot 
ceea ce facem și datoriile se ridică undeva la 100 de mii de lei, tot ceea ce facem să 
putem să dăm oamenilor banii înapoi, să plătim și taxele aferente acestor contribuții 
salariale, atât. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Alte intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  
- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abțineri? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- 18 voturi ”pentru” și 11 ”împotrivă ”. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate( 18 voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotrivă”), 
devenind hotărârea nr.39 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre privind încheierea unui Acord de implementare între Ministerul 
Dezvoltării,Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Implementare 
pentru Fondul de Solidaritate al Uniunii Europene şi Judeţul Giurgiu, prin Consiliul 
Judeţean Giurgiu. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.40 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.55 privind aprobarea exploatării şi repartizării masei lemnoase 
obținute din tăierea arborilor limitrofi drumurilor judeţene DJ 601A  DJ 401 și DJ 503. 
Este un demers care presupune mult mai mult efort decât ne-am închipuit și pe care îl 
vom continua.Va trebui să inițiem un referendum la nivelul județului, dna secretar. Chiar 
sunt convins că e singura modalitate prin care urmează să aflăm dacă pe același 
amplasament curățat de arborii care au depășit cu mult vârsta de maturitate și toată lumea 
de la specialiștii Romsilva, la  participanții la trafic, spun că trebuie valorificați. Spuneam 
dacă este oportun să plantăm altă rețea de asemenea arbori în zona drumului sau să lăsăm 
acostamentele libere pentru cei care-și închipuie, pe bună dreptate, că pot să reprezinte un 
factor de risc în circulația auto, dar asta în perioada următoare. Pe acest proiect dacă sunt 
inclusiv suspiciuni, nelămuriri că lemnul acesta provenit din activitatea respectivă nu este 
folosit sau repartizat conform criteriilor stabilite. Nu pretind că le știu pe toate, nu am 
primit eu niciun fel de reclamații, dar e posibil ca dvs. să aveți posibilitatea să știți mai 
multe sau să aflați întâmplător date, care ne-ar putea fi importante să îndreptăm orice 
erori. Ne mai trezim și aici cu vreo reclamație scrisă în pripă și cu 10 inspectori care să 
verifice cine știe ce. Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.41 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Proiect de hotărâre nr.56 privind reorganizarea Direcției Județene de Transport, 

Administrarea Drumurilor Județene și Control Trafic Giurgiu. Încercăm să găsim soluții 
pentru activitate extrem de importantă. Nu mai reiau necesitatea realizării lucrărilor de 
întreținere la drumuri, nu suntem toți specialiști și poate plictisim, dar aș evoca faptul că 
într-un proiect anterior au fost achiziționate un număr de utilaje pentru utilizarea cărora ai 
nevoie de personal calificat, mecanici și una dintre cele mai mari probleme în această 
privință este faptul că nu avem la dispoziție un număr de angajați suficienți și nici nu 
putem transfera pentru că există o proporționalitate între numărul de locuitori și numărul 
de funcții pe care îl avem la dispoziție. Propunerea de față reprezintă o soluție dacă vreți 
intermediară nu neapărat o improvizație prin care încercăm măcar să mărim eficiența la 
nivelul structurii pe care o avem disponibilă acum la Direcția Județeană de Transport. 
Dacă sunt intervenții, vă rog?Vă rog. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Dle președinte, din ce-mi amintesc eu că citisem în material, prin această reorganizare se 

crează doar o altă funcție de conducere, nici vorbă de creare de funcții pentru mecanici, 
șoferi. Parcă așa îmi amintesc că citisem în material. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Tocmai ce am spus și eu că nu avem funcții. Mi-ar mai trebui 6 posturi la această direcție 

cel puțin pentru mecanici și ..utilaje pe care deocamdată n-am de unde să-i iau. Revenind 
la întrebare, că înțeleg contextul și substratul, avem o activitate extrem de discutabilă în 
cadrul acestei structuri anume cea care se referă la control trafic.Nu spun câte reclamații 
am avut și câte avertizări, dacă vreți, că voi fi inclusiv considerat nu știu, părtaș, e mult 
spus, implicat în nuanțele mai puțin legale și discutabile ale celor care asigură acest 
serviciu. Încercăm să găsim soluții. Dacă ele vor fi la înălțimea așteptărilor va fi foarte 
bine, dacă nu iarăși și în acest domeniu și în toate cele care privesc bunul mers al 
lucrurilor în județul Giurgiu, pot să primesc de la oricare dintre dvs. sfaturi dincolo de 
tonuri critice, recomandări și propuneri de îmbunătățire. Asta este ceea ce vă putem 
propune noi în acest moment. Dacă sunt alte intervenții, vă rog? Supun aprobării 
proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?  
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 

- 18 voturi ”pentru” și 11 ”împotrivă ”. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate( 18 voturi ”pentru”, 11 voturi ”împotrivă”), 
devenind hotărârea nr.42 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Probabil punctul cu cea mai mare încărcătură fără nici un fel de malițiozitate Proiect de 
hotărâre nr.52 privind reorganizarea Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia 
Copilului Giurgiu, aprobarea organigramei şi a statului de funcţii.Vă rog, vă ascult.Ești 
vârf de lance astăzi. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Nu știu dacă asta este situația, eu aș zice că este un proiect cu încărcătură. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- E de bine ce am spus. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Sunt câteva aspecte pe care aș dori să le semnalez cu privire la acest proiect având în 

vedere că are un impact și asupra angajaților ale căror funcții vor fi desființate în urma 
restructurării și asupra beneficiarilor din această structură. Primul aspect pe care eu l-am 
sesizat în materiale este lipsa unui raport prin care să se arate că a existat totuși o 
negociere cu asociația care reprezintă drepturile acestor angajați. Dacă a existat o 
negociere cu sindicatul cred că ar fi trebuit să fie într-un raport la această hotărâre pentru 
că sunt totuși niște oameni care își vor pierde cumva locul de muncă. Nu vreau să mai 



19 
  

intru în detalii  să spun că acel sindicat are o problemă legată de incompatibilitate morală, 
dacă ne referim la faptul că un lider al acelui sindicat deține și o funcție în această 
structură, adică pe mine mă face să cred că interesele acelor angajați nu pot fi 
reprezentate cu echidistanță într-o situație de genul.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Te-a învățat greșit cine te-a învățat, schimbă-ți…. 

Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Nu m-a învățat nimeni. A existat o negociere? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Au existat negocieri și discuții și cu sindicatul de acolo, inclusiv cu Federația Națională 

Columna, cred că se numește și care ne-a dat dreptate în privința argumentelor, dar..  
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 

- Eu nu am văzut în materialul nostru ceva care să mă ducă cu gândul că s-a întâmplat asta. 
Eu v-am spus doar ce informații am cu privire la această problemă de incompatibilitate 
morală, repet, morală.  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- E greșită interpretarea. 
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Ok. În afară de acest lucru se vorbește în material despre respectarea unui standard minim 

de calitate cu privire la numărul de posturi alocate către fiecare beneficiar. Nu mi-am dat 
seama din material dacă acest standard minim este respectat la nivelul întregii structuri și 
concomitent cu asta este respectat și la nivelul fiecărei componente în parte, în fiecare 
centru și  în fiecare căsuță sau cum e organizat DGASPC-ul. Pun această problemă pentru 
că nu-mi este greu să cred că, dacă acești oameni vor pleca și mă refer la oameni care 
îngrijesc de acești beneficiari, calitatea serviciului și așa cum este, nu va avea și mai mult 
de suferit. Adică și asta este o problemă pe care cred că ar trebui să o luăm în calcul. Eu 
am făcut un calcul referitor la situația posturilor care sunt desființate și celor care rămân 
ocupate și așa mai departe și pentru că efectiv, deși există o prevede legală și scrie și în 
material faptul că li se vor oferi alternative oamenilor cărora li se vor desființa funcțiile, 
totuși din numărul de funcții care sunt desființate o foarte mare parte sunt și funcții 
vacante, adică se desființează vreo 101 funcții ocupate, dar se desființează până la 219 și 
funcții vacante. Aici, evident va exista o problemă în situația în care, deși se va încerca 
respectarea legii și ai oferii celui căruia i se desființează postul o funcție, practic să fii în 
incapacitatea de-ai oferi ceva din care să poată alege, din moment ce se desființează și 
atât de multe funcții ocupate. Mai sesizasem dle președinte 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Și onorat auditoriu, că eu am o părere, dar toată lumea ascultă. 
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Dragi consilieri, mai sesizasem o chestiune legată de cost. M-am interesat, nu sunt, 

înainte de acest proiect vă spun că nu cunosc detalii legate de acest domeniu. Înțeleg că 
costul pentru un beneficiar se stabilește la nivel național. Acum la noi rămâne întrebarea, 
într-adevăr suntem un județ sărac, avem un număr de beneficiari mare, raportat la 
populația județului și comparativ cu alte județe, însă asta este soluția? Adică e singura 
soluție, aceea de a restructura o astfel de instituție ca să reducem cumva povara de pe 
bugetul județului? M-am interesat să văd care e media salarială, nu este una extrem de 
mare, adică eu mă refer doar la posturile care interacționează efectiv cu beneficiarii: 
asistenți, îngrijitori și așa mai departe. Oamenii ăia câștigă 2500 de lei net pe lună, în 
medie. Dacă ne gândim că se desființează 100 de posturi, să zicem, ar fi o economie de 
250 de mii de lei lunar, adică vreo 3 milioane de lei anual.Nu știu dacă este o economie 
atât de mare și nici chiar acești 250 de mii de lei lunar nu ar face ca noi să avem acoperiți 
în buget toate cele 12 luni. Înțeleg că 10 luni, e o economie adică am putea plătii mai 
puțin de o lună în plus și ultima chestiune care e legată de contextual regional, va exista 
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posibilitatea ca în aceste centre să ni se ceară să primim refugiați din Ucraina, poate 
copii. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Urmează să sosească. Care e legătura?  
Daniel-Cosmin Lazăr – consilier județean C.J.G.: 
- Dacă vom fi în situația asta, evident că se va pune o presiune mai mare pe aceste centre 

ori noi dacă nu vom avea angajați care să aibă grijă de acei copii, s-ar putea să fie o 
problemă de livrare de serviciu pentru acei oameni, adică asta ar fi legătura. Astea sunt 
argumentelele pentru care noi ne vom opune la acest proiect. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Și dacă nu le enunțai tot vă opuneați, da? Nu cred că pot eu să cuprind exact toată 

problematica asta din viziunea în care prezentați situația. Aș avea și eu  multe de răspuns, 
o să mă rezum la ce e mai important.  

   Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- …primul aspect pe care l-a invocat și colegul meu este impactul pe care îl va avea asupra 

salariaților în situația în care, în contextul actual, știm bine cu toții că este o perioadă de 
criză, criză financiară, criză de orice fel, drept urmare 100 de oameni, 101 oameni vor fi 
trimiși acasă. Nu ni s-a precizat dacă li se vor da salarii compensatorii, dacă nu, nu se 
menționează în raport, dar al doilea aspect este și asigurarea unor servicii de calitate și 
buna desfășurare a DGASPC-ului în ceea ce privește serviciile acordate beneficiarilor. 
Primul aspect se discută și noi discutăm și trebuie să aprobăm cu toții, trebuie, ni se 
supune aprobării, dacă această reorganizare este oportună la acest moment și dacă este 
reală și eficientă pentru că orice reorganizare, probabil salariații care.. cei 100 de salariați 
vor ataca în instanță, cu siguranță, fiind rămași fără locuri de muncă poate unii dintre ei 
unici întreținători, vor ataca în instanță acest lucru. Primul lucru pe care-l va verifica 
instanța este acela și puteți să mă verificați în practica judiciară, dacă reorganizarea a fost 
efectivă și reală. Noi suntem în situația să spunem că este, dar fără să avem, cel puțin în 
materialul care mi-a fost trimis mie, nu există nicio analiză privind impactul pe care îl are 
această reorganizare asupra bugetului, atât anual cât și lunar, ca să-mi dau seama dacă 
într-adevăr se impune această reorganizare pentru reducerea costurilor de personal, prin 
reducerea costurilor de personal. Totodată, nu există nicio analiză sau o statistică din care 
să înțeleg eu, consilier și ar trebui să înțelegeți și dvs., dar să înțeleagă și acei oameni care 
vor fi trimiși acasă, mă repet, dacă această soluție de reducere a costurilor de personal 
este absolut necesară, ca să fie reorganizarea efectivă și mai mult decât atât, dacă este 
unica soluție. Dacă consiliul județean, care trebuie să aibă grijă atât de subordonați cât și 
de beneficiari, a analizat și alte variante. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ca de exemplu?   

      Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Nu știu, dvs. trebuie să găsiți soluții, nu eu trebuie să găsesc.  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Eram curios. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Probabil că nu există. Probabil, dar dvs. trebuia să atașați la acest material și în  

momentul în care ați propus reorganizarea, trebuia să aveți aceste studii făcute, ca să 
justificați dacă, într-adevăr, este necesară și unica soluție. Nu există și mă repet, verificați 
în practica judiciară. Dacă veți căuta pe legis veți observa că primul lucru pe care-l 
verifică instanța este dacă a fost reală și efectivă prin analiza acestor aspecte pe care eu vi 
le-am invocat. Acum, punctual și o să-mi răspundă probabil, dna director. Mergem mai 
departe.Am analizat, pentru că ieri chiar asta am făcut, am analizat întreaga documentație 
și am observat următoarele lucruri, neclarități, probabil că mă va lămuri dna director, 
sper. În ceea ce privește aparatul propriu al DGASPC-lui eu una am observat doar 
intenția clară, vădită, de a schimba, de a găsi o modalitate de a schimba șefii de servicii 
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probabil că nu corespund din punctul dvs. de vedere sau din punctul de vedere al 
consiliului județean, nu al dvs. personal, dar nu există nicio dovadă în condițiile în care 
observ că se desființează anumite servicii, se transformă în compartimente prin și drept 
urmare se desființează postul de șef serviciu, în alte birouri, intitulate birouri acestea se 
transformă la rândul său în servicii, înființându-se, desființându-se șeful de birou și 
înființându-se un șef de serviciu. Practic aceste lucruri mă duc pe mine la ideea, din 
punctul meu de vedere justificată, că dvs.doriți doar să schimbați șefii de servicii. Se 
comasează două instituții, se desființează anumite posturi și aici eu n-am găsit nicio 
justificare, poate ne explică dna director. La biroul juridic spre exemplu, se transformă, se 
desființează un post de consilier principal gradul I, principal, gradul profesional, dar se 
înființează un alt post cu grad profesional superior.Se desființează gradul asistent, dar se 
înființează gradul debutant. La strategii practice același lucru, se desființează două funcții 
contractuale și se înființează două funcții publice. Probabil că aveți vreo justificare, sper, 
dar trebuia să apară și în acel material pentru că noi, nu mă refer doar la mine, mă refer la 
toți pentru că toți consilierii, indiferent de culoarea politică, suntem răspunzători pentru 
acei oameni și pentru acele persoane aflate în aceste centre.Trebuia să justificați să 
înțeleg eu, ca unul dintre consilierii care studiază, sunt convinsă că toți au studiat, de ce 
solicitați acest lucru, aceste mutări, paramutări, le mutăm dintr-un serviciu în celălalt fără 
o justificare. Mai departe, vă rog să observați că la acele centre, aceasta în ceea ce 
privește aparatul propriu, v-am spus sunt niște mutări care mă duc pe mine la ideea clară 
că nu se dorește decât acest lucru, sau nu se urmărește decât acest lucru. 

 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- E clar doar pentru dvs. Dați-mi voie să vă contrazic. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Eu sunt obligată să pun în vedere sau să invoc aceste aspecte pe care eu le-am descoperit 

sau le-am constatat, consilierii să se gândească și dlor și să urmărească pe înscrisurile 
depuse pe care le-au avut la îndemână și mai ales să înțeleagă poate, prin explicarea 
acestor puncte de vedere pe care eu vi le-am expus, să înțeleagă și ceilalți, comunitatea să 
înțeleagă,  cei 100 de oameni care vor fi dați afară, de ce sunt dați afară, în contextul în 
care am spus nu există măcar un studiu sau o analiză din care să rezulte necesitatea.Vă 
rog să mă observați mai departe și aș vrea aici să vă întreb punctual.Când ați stabilit acele 
modificări ale funcțiilor din cadrul căsuțelor, din cadrul structurilor specializate, ați 
notificat Ministerul Muncii? Știu că ați obținut un aviz la momentul când unele dintre ele 
au fost nou înființate și atunci ca să obțineți avizul ați depus o structură, un număr de 
posturi fiecare stabilit clar. Ați notificat Ministerul Muncii că se modifică acea structură 
pentru care ați obținut aviz? Eu nu știu, vă întreb. Al doilea aspect, ați respectat Hotărârea 
de Guvern 867/2015 care stabilește că la 48 de beneficiari trebuie să existe 22,75 de 
persoane specializate, inspectori de specialitate, persoane specializate în îngrijirea lor? 
Alt aspect, în momentul în care ați stabilit aceste structuri pentru fiecare dintre căsuțe, ați 
solicitat o notă de fundamentare sau un punct de vedere al directorilor, al șefilor de 
servicii de centre în care să se menționeze care este necesarul la acest moment, măcar 
strictul necesar? Sunt aspecte pe care eu cred că nu le-ați solicitat în contextul în care 
există vădite neconcordanțe între necesar, din punctul meu de vedere, în contextul în care 
analizând componența la fiecare căsuță sau mă rog, fiecare structură specializată, eu am 
observat niște lucruri, aș spune unele nelegale, aș spune unele neoportune, netemeinice, 
nefundamentate. Și mă refer de exemplu la, aș vrea să-mi explice dna director de ce 
există o diferență între Centrul Oinacu care din câte am înțeles eu are 30 de persoane, 30 
de beneficiari și 50 de persoane de specialitate, 50 de funcții, iar la un alt centru sunt 48 
de beneficiari și mult mai puțin personal de specialitate deci, drept urmare același număr 
de beneficiari, aceleași probleme pe care le au, dar numărul de personal… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- De unde știți că sunt aceleași probleme? Diferă foarte mult problematica beneficiarilor  

de la un centru la altul. 
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Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Mi-ați depus cumva la dosar un act din care să înțeleg, un document din care să înțeleg? 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ați cerut ceva și nu vi s-a prezentat? 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Trebuia să aveți o notă de fundamentare. Nu trebuie să cer eu, trebuie să depuneți dvs. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Dacă aveați nelămuriri pe marginea unui proiect atât de important, puteați să cereți 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Dle președinte, nu mă înțelegeți greșit. Nu mă înțelegeți greșit. Nu trebuie să vin eu, 

consilier județean să cer astea. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Ba da. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- În momentul în care dvs., consiliul județean faceți o reorganizare toate acestea trebuiau să 

fie la dosarul dvs., nu al meu care aprob. Al dvs. care ați propus reorganizarea ca atunci 
când faceți aceste poziții, stabiliți aceste funcții, să fie perfect justificate. Dvs. trebuia să 
le aveți în vedere, eu ulterior. Dacă le-ați fi avut în vedere, în mod sigur ar fi fost depuse 
aici. Aveți notele de fundamentare de la fiecare căsuță să vedem dacă, într-adevăr 
respectați strictul necesar solicitat de ei ? Eu nu le am. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Aștept să terminați pledoaria. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Termin, avem mult. Am observat la Complexul de Servicii Sociale Giurgiu. Ați 

menționat că este un singur inspector de specialitate. Sunt curioasă dacă acest lucru 
respectă Ordinul 28/2019. Din punctul meu de vedere nu-l respectă. Mergând mai departe 
la Centrul de recuperare senzorială și motrică pentru copiii cu deficiențe de spectru 
intelectual,  psihic și motor. Îmi cer scuze, dar termenul de intelectual îl folosim noi care 
nu suntem de specialitate, îl folosim noi în discuțiile și conversațiile noastre sau pot să-l 
folosesc eu în fața instanței, dar în momentul în care se discută despre structuri 
specializate din cadrul DGASPC, ar trebui să fie folosit un termen se specialitate, 
intelectual nu există în terminologia folosită în .. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Eu zic să nu fiți așa sigură. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Poftim? 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Eu zic să nu fiți așa sigură. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Eu sunt. Bun. Totodată, centru acesta de recuperare este singurul centru din județ. Mai 

există vreunul? Probabil că mă înșel eu, cu toate acestea i se reduce activitatea la 
jumătate. Există vreo justificare care v-a fost depusă dvs., precum că activitatea s-a redus 
la jumătate ca să putem să reorganizăm în acest mod, întreb? Pentru că în documente 
mele nu există decât nota de fundamentare. Ajungem la căsuțele de tip familial  
„Soarele”, „ Casa Albastră”, Casa „Sf Ioan”. Sunt ocupate de persoane fără dizabilități 
într-adevăr, dar la acest tip de căsuțe am observant că s-a făcut o repartizare, probabil este 
o recomandare, nu neg acest lucru în ceea ce privește funcțiile de logoped, psiholog, 
asistent medical sunt împărțite pe o oră, două, patru, cât este nevoie. În primul rând că nu 
există acte din care să rezulte cât este nevoie și cum ați ajuns la acest program.  Aspect pe 
care ar fi trebuit să-l faceți dvs., dna director sau mă rog, cei care au solicitat și au făcut 
acea notă de fundamentare, care a fost aprobată de consiliul județean. Mai mult decât atât 
ni se impun anumite probleme pe care dvs. nu le-ați lămurit sau nu ne-ați explicat 
nouă.Vă plictisesc, dl…? 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ușor, ușor. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Credeam că-l plictisec și ca să știu să-mi fac discursul un pic mai atractiv. Bun. Ce se 

întâmplă, deci psihologul și logopedul are o oră. Psihologul are patru, parcă am înțeles. 
Aceste căsuțe sunt alăturate, că poate nu știu eu? Din câte știu eu există o distanță destul 
de mare între ele. Cum asigurăm noi transportul sau noi asigurăm transportul pentru că  

Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- Nu înseamnă că în aceea zi, acea persoană trebuie să meargă dintr-o structură în alta, de 

la o oră la oră. Se poate regla dintr-un program de lucru, săptămânal și astfel să fie 
acoperite. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Păi ați scris o oră pe zi. 
 Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- O oră pe zi, aceasta este norma, dar asta se poate reorganiza dintr-un program de lucru. 

Nu este o problemă, credeți-mă! 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Din punctul meu de vedere ar fi trebuit să ni se precizeze dacă se asigură transportul 

acestora pentru că nu puteți dvs, din moment ce noi stabilim în organigramă și aprobăm 
că o oră pe zi, n-ați spus un număr de atâtea ore pe lună, mi-ați spus o oră pe zi. Cum 
modificați dvs. dacă noi așa o aprobăm? Faceți o ilegalitatea?  Vă întreb, dna director. 
Bun. Trebuie respectat acest program că altfel se încalcă legea flagrant, din moment ce 
noi îl aprobăm și cum se asigură transportul,  cu atât mai mult cu cât există timpi morți de 
transportat dintr-o parte în cealaltă a persoanei respective, iar dacă se întâmplă ceva în 
această situație există reglementat clar, că este accident de muncă. Ne asumăm 
responsabilitatea pentru asemenea situații sau facem demersuri? Trebuie lămurit. N-am 
spus că sunt clar sau că vor fi, dar nu sunt explicate aceste aspecte. Mergem mai departe. 
Se invocă de către dvs. fără, așa cum am spus, o justificare, că trebuie să se reducă 
cheltuielile, costurile de personal. În schimb observ că în anumite locuri, în anumite 
centre, mi le-am notat, dar nu mai stau să le caut acum 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Sunteți drăguță. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Poftim?   
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Sunteți drăguță că nu mai stați să și căutați, ar dura prea mult. Haideți, vă rog! N-am vrut 

să vă întrerup. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- E un punct atât de important încât nu există „a dura prea mult” din punctul meu de 

vedere. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Asta e și rațiunea pentru care vă las să spuneți tot ce considerați. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Asta spun și eu. Se menționează și înființarea 
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Nu-i faceți un favor dle președinte, că o lăsați să vorbească. Nu, că dacă ne luăm la mișto 
 Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Nu, nu, nu. Am fost foarte serios. 
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
-  Cred că nu mai are rost să mai discutăm. Mă iertați, dar am senzația din luările de cuvânt 

anterior și din modul în care apostrofați consilierii care își permit să nu aibă sau să nu 
rezoneze cu punctul dvs. de vedere, am senzația că a aveți impresia că rolul nostru aici 
este unul decorativ. 
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Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- N-am deloc impresia asta … 
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Cel puțin așa vă comportanți, nu vă supărați! 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Stați liniștit!Ascult cu mare atenție.. 
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Prin modul în care comentați ce spun consilierii, prin modul în care îi certați că nu sunt 

de acord cu dvs. Asta o spun și pe pielea mea pentru că mi-am permis să vă contrazic din 
anumite puncte de vedere, m-ați certat că nu mă uit la televizor să văd filme cu orașe 
suspendate și așa mai departe. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Megastructuri.V-am făcut o recomandare.  
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Vă mulțumesc.Ați fi putut să mi-o faceți în afara ședinței. E o spun clar și pentru toată 

lumea. Rolul nostru aici nu este să venim să ridicăm mâna la ce vreți dvs., rolul dvs. este 
să puneți în aplicare ce votăm noi aici. Vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Mulțumesc și eu. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Bun, să continui. Acum, eu sunt convinsă chiar, dacă încercați să dați o notă un pic mai 

amuzantă sau să mă bruiați, chiar dacă ați încerca acest aspect, eu am observat clar, că v-
am ridicat niște puncte de vedere pertinente în condițiile în care, în moment ce vorbeam 
v-ați întors imediat către dna director. Deci cred că cel puțin în sinea dvs., mi-ați dat 
dreptate cu privire la anumite aspecte. Așa simt eu. Plus de asta indiferent de modul în 
care veți reacționa față de punctul meu de vedere, față de expunerea mea, nu vreau să iau 
în calcul pentru că sunt un om civilizat și pentru că rolul meu aici, eu susțin lucrurile 
astea ca să înțeleagă toți consilierii ce responsabilitate și ce povară își iau asupra lor 
gândindu-se la atât de multe neclarități, ca să nu le numesc altfel, măcar neclarități și la 
faptul, legate de faptul că trimitem 100 de oameni acasă, iar copiii aflați în centre vor 
avea servicii de calitate mult mai joasă, să spun. Bun. Mergând mai departe am observat 
că ați redus numărul posturilor atât de asistenți medicali cât și de instructori educativi și 
de infirmiere la căsutețele de tip familial unde sunt persoane cu dizabilități. Analizând 
pentru că recunosc că am căutat pe net fișa posturilor să văd ce trebuie să facă, ce atribuții 
are un instructor de educație, ce atribuții are o infirmieră și un asistent medical, din 
studierea acelor fișe, eu sunt convinsă că dna director sau mă rog, echipa care a solicitat 
consiliului județean acest lucru, nu a analizat și fișele de post pentru că în aceste situații și 
vă dau un exemplu, la căsuța familială „Elena” unde sunt persoane cu dizabilități grave 
respectiv patru dintre acești copii se duc la școală și restul sunt imobilizați la pat. Au 
rămas în urma reorganizării, au rămas cinci posturi de asistent medical, patru posturi de 
infirmiere, un instructor de educație. Același lucru se întâmplă și la altele în care sunt 
două posturi de instructor de educație. Instructorul de educație nu are în atribuțiile sale 
să-i pregătească doar pentru școală, să facă lecțiile, cum aparent ne-am gândit și atunci aș 
înțelege domnule, este  nevoie doar de un singur post pentru că trebuie să facă lecții sau 
să-i ajute pe la școală pe cei patru copii sau cinci, șase cât sunt! Nu, în fișa de atribuții 
prevede: că trebuie să-l învețe și să-i asigure igiena alături de infirmieră, trebuie să-i 
administreze medicația la sfatul asistentei medicale și al medicului, trebuie să-l 
suprevegheze permanent și să anunțe dacă este supus unui abuz, indiferent care este aceea 
persoană, permanent! Drept urmare, infirmiera în mod clar îl calcă, îl spală, spală prin 
casă primind indicațiile de la instructorul de educație. Nu trebuie să inșir toate atribuțiile, 
vi le-am enumerat acum. Asistentul medical administrează medicația. Bun. Să zicem că 
la căsuța „Elena” sunt cinci asistenți, se asigură o permanență. Dar cum se asigură 
permanența la aceste căsuțe unde copiii mulți sunt imobilizați? Cine le va administra 
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medicația, cine îi va spăla pentru că trebuie această permanență din moment ce există un 
singur post și două de infirmiere sau trei la anumite căsuțe? Cum se asigură acest flux? 
Ce facem când acest instructor de educație se duce în concediu, e dreptul lui legal. Poate 
are și un concediu medical sau poate asistentul se internează, însoțeste copilul când este 
internat la spital. Blocăm activitatea, nu mai există acest lucru? Acesta era un aspect pe 
care cei de la căsuțele de copii sau de la DGASPC, din structura organizatorică trebuiau 
să le știe.Trebuie asigurat un flux permanent, lucru care se încalcă flagrant în acest lucru. 
Chiar dacă sunteți ironic, eu vă spun că se încalcă. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Sunt ironic și când tac și vă privesc atent? 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Vă privesc ochii, dle președinte.Vă cunosc, dar nu mă afectează, chiar nu mă afectează. 

Pot să fiu și eu ironică, dar eu zic că nu este cazul. Mergând mai departe, spuneți că se 
reduc numărul de posturi și scoatem din personalul care lucrează acolo, care spală  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Reduce. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Se reduce, pardon. În schimb înființați posturi de medic generalist, posturi de medic 

psihiatru. Un medic este plătit cu 200 de milioane. În condițiile în care însoțitorii și 
asistentele pot administra medicația dată de medicii psihiatrici din cadrul spitalului care 
acordă asistență gratuită. Cu atât mai mult cu cât sunt înscriși la medicul de familie.  
Să-mi spună dna, nu sunt înscriși beneficiarii la medic de familie?  

Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- Sunt. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Și atunci de ce-mi trebuie medic generalist dacă sunt înscriși la medic de familie? Intră în 

atribuțiile aceluia.Un alt aspect, am sesizat că la Centrul de evaluare a persoanelor cu 
handicap îmi desființați postul de medic specialist în recuperarea capacității de muncă și 
înființați un post de generalist și un medic de specialitate, care specialitate nu știm, că 
handicapul poate să fie oricare. Și dacă el are handicapul la ochi? În condițiile în care 
prin handicap, prin stabilirea handicapului se precizează și care este capacitatea de 
muncă.Ori din moment ce eu îl scot pe medicul, singurul care poate să-mi stabilească 
acest aspect, dacă are capacitate de muncă redusă, dacă nu, dacă este în totalitate sau doar 
parțial. Noi îl scoatem și băgăm un medic specialist. Nu mi s-au argumentat care sunt 
normele pe care le-a avut în vedere, dna director sau mă rog, cine a formulat această, cine 
a contribuit la această restructurare. Acestea sunt câteva aspecte pe care eu le consider 
relevante, dacă va mai fi cazul voi completa după ce-mi răspunde... 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Câteva? 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Da.Vă dați seama că mi-am făcut treaba și tema,considerând că este extrem de importantă 

această reorganizare. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- O pledoarie impresionantă.   
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Mulțumesc. Și fundamentată și perfect fundamentată. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Din păcate fondul problemei este altul în această…. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Nu, acesta este dle președinte, fondul problemei! Îmi cer scuze.  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Îmi dați voie? 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
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- Singura dată când vă contrazic. Cred că mai important decât reducerea costurilor în 
condițiile în care nici nu mi-ați precizat de ce se impune, nu dvs., mai important decât 
acest lucru, decât banii, sunt oamenii care vor fi trimiși acasă și persoanele cu dizabilități 
sau fără, aflate în acele centre. Cred că acestea primează în primul rând. După aceea, vin 
sumele de bani sau nu. Vă mulțumesc și promit că nu vă mai întrerup. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Mulțumesc și eu. Sunteți extrem de generoasă. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Întotdeauna.  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Instituția asta, cea mai mare din județ, a avut la momentul la care a fost înființată un rol 

extrem de important anume să asigure asistență socială beneficiarilor. Încet, încet situația 
a degenerat și am ajuns acum în situația în care beneficiarii sunt mult mai puțini decât 
angajații, trăiesc în condiții cel puțin mediocre, relevă asta inclusiv, ați văzut reportajele 
televiziunilor naționale care au găsit saltele neschimbate de zeci de ani, lipsa unor 
articole de igienă absolut necesare, indispensabile și multe, multe, altele. Încet, încet 
instituția asta a ajuns să nu mai ofere asistență socială beneficiarilor, să ofere asistență 
socială angajaților. Asta este impresia mea, am spus și acum câțiva ani același lucru și 
văd că lucrurile acum s-au înrăutățit, din păcate. Nu este vina mea, este vina celor care au 
hotărât și au pus în aplicare, pe undeva între 2016 -2020, anvelopa salarială s-a dublat 
fără ca această preocupare pentru beneficiarii de acolo să găseasă o motivare, fără ca 
aceste condiții de viață ale beneficiarilor copii, adulți, persoane vârstnice să se 
îmbunătățească. S-au dublat doar salariile și s-au angajat 200 de persoane, dintre care am 
întâlnit eu, vă rog să mă credeți, față în față, din cei care au spus că li s-au cerut bani și s-
au promis și unora dintre ei că vor rămâne acolo până ies la pensie. Nu răspund cu 
aceeași monedă celor care vor, din orice detalii, din orice element real sau imaginar să 
creeze prejudicii de imagine și mă opresc aici cu acest șir de afirmații, dar eu vă spun că 
ideea principală, o să vă dea și dna director adjunct ce întrebări a reținut și considerăm că 
merită un răspuns sau la care vă poate da un răspuns. În principiu, nu neg niciun fel de 
informație din cele pe care le-ați prezentat ca fiind exprimate cu bună credință și 
justificate, dar revin fondul problemei este că noi, prin această reorganizare, care nu 
rezolvă în totalitate problemele, dat fiind că așa cum am spus s-a dublat fondul de salarii 
de la 20 de miliarde la 40 și ceva de miliarde pe lună, încercăm să salvăm instituția, să-i 
salvăm nu pe cei 97 pe care-i propunem disponibilizării și o să revin și aici asupra acestei 
perspective. Încercăm să-i salvăm pe restul 700 și ceva, aproape 800 care rămân în 
instuituție și care fără acest gen de măsuri pe care nu le putem înlocui cu nimic altceva, le 
păstrăm locul de muncă și le asigurăm salariile pe acest an. Ați văzut în buget că nu am 
reușit să acoperim fondul de salarii până la sfârșitul anului, asta e o procedură uzuală cel 
puțin în ultimii cinci ani, ba încă eu m-am străduit și am insistat la colegii mei să găsim 
soluții, să prelungim cât mai mult alocarea aferentă salariilor anul acesta în curs. Au fost 
ani în care s-au alocat salarii doar pe primele patru luni că pentru atât erau bani și după 
aceea se așteptau rectificări. Vremurile sunt foarte grele, dar repet grija mea principală 
este pentru beneficiari, în special pentru copiii al căror reprezentant legal sunt. Am avut 
ocazia să cunosc foarte mulți și mă și întâlnesc cât pot de des cu copii cărora vreau să le 
înțeleg și problemele, să încerc să le identific și cele mai bune soluții. Nimic din ceea ce 
s-a făcut cu prioritate, să fiu politicos, în ultimii ani, nu a ținut de interesele acestor copii, 
cel puțin. Pentru detalii o rog pe dna Paraschivescu să spună punctul dumneaei de vedere. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Îmi permiteți, înainte să-mi dea detalii dna, ați invocat anumite situații pe care eu nu le 

cunosc și puteți să formulați plângere penală nu le-am….  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Mulțumesc.Dacă am nevoie de serviciile dvs.vă caut. Haideți să ascultăm….! 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
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- Sunt un avocat bun, să mă căutați. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Știu, da.    

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Drept urmare, nu au cred eu, locul aici, să discutăm despre aceste aspecte. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Nu hotărâți dvs. asta. Eu v-am ascultat pe dvs. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Bun. Am spus cred. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Nu mai credeți. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Noi discutăm despre reorganizare. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Da de trebuie să aveți o replică la ce spun eu? Eu nu am avut nicio replică la ce ați spus 

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

- Ba da, tocmai mi-ați răspuns. Nu mi-ați dat replică la ce v-am spus eu? 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- A fost părerea mea …. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Acum îmi spun și eu părerea și ați menționat, că în ceea ce privește merită un răspuns, 
cred că merită cu prisosință un răspuns. Eu n-am spus cu certitudine că aceasta nu ar fi o 
soluție oportună. N-am spus acest lucru pentru că nu știu. Eu tocmai asta spun că noi 
consilierii trebuie să analizăm documentele aflate la dosar și să vedem că nu sunt, drept 
urmare dvs. nu ați argumentat. Probabil, dacă veți argumenta ulterior, deși sunt convinsă 
că va trece având o majoritate, dar eu sunt obligată să le pun în vedere încă o dată, să se 
gândească bine atunci când vor vota, pentru că reducerea numărului de personal nu 
înseamnă neapărat o calitate bună a serviciilor.Vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Da, mulțumesc. Acuma chiar nu vreau să escaladăm discuția asta, dar problematica asta 

atât de complexă, nu putea fi tratată decât printr-o comunicare, prin dialog permanent. Nu 
înțeleg în ce altă situație, cumva apropiată, ați fi putut pretinde să aveți pe masă 
interpretări la toate întrebările și opiniile care credeți dvs. că ar trebui clarificate, dar nu 
va împiedicat nimeni, măcar de la ședința de comisie până astăzi, să cereți întrebări 
suplimentare, date suplimentare care, vă asigur, vi s-ar fi oferit. Dvs. veniți acum într-o 
intervenție televizată.. Când le-ați cerut? 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Eu am cerut note de fundamentare 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Când le-ați cerut?N-ați cerut nimic. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Am note de fundamentare primite. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- N-ați cerut nimic. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Ba da, le am. M-am interesat eu și am aflat. Spre exemplu, vă dau un exemplu la 

Mironești. Nota de fundamentare vă solicită fochiști, dvs.desființați posturile de fochiști, 
anumite vreo două posturi de fochiști deși acolo trebuie un personal specializat. Cine 
asigură fluxul permanent pentru căldura și ce este necesar din moment ce nu rămân decât 
trei fochiști? Știm bine cu toții că această funcție care poate părea banală și 
nesemnificativă, nu o poate face decât cineva care are cursuri, care are autorizație, nu pot 
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să mă duc eu inspector de specialitate sau eu îngrijitoare să arunc trei lemne în foc. M-am 
documentat. Credeți-mă că m-am documentat. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Doar că eu repet, vă reproșez. E singurul lucru pe care vi-l reproșez. Pentru toate nuanțele 

astea, nelămuririle astea pe care le aveați, ați fi putut să întrebați pe mine, pe colegii de la 
direcție, pe oricine. N-ați întrebat pe nimeni. Dvs. ați venit aici să prezențați o opinie și ... 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Nu mă puteți acuza pe mine de dorința în fața televiziunii pentru că eu îmi fac imaginea 

în sala de judecată. Nu am nevoie de imagine. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Știți că v-am încurajat când ați avut nevoie de imagine eu, nu colegii dvs. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 

- Știu, așa este, dar nu discutăm despre asta. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Haideți s-o ascultăm și pe dna Paschivescu dacă are ceva relevant de prezentat! Vreau să 
fac mențiunea că această propunere de reorganizare vine exclusiv de la nivelul echipei de 
conduce din DGASPC și nu cred că creez vreun impediment și creez vreun disconfort 
dnei director Sorina Neacșu cu care am discutat prima dată despre cum salvăm DGASPC 
și a venit cu o propunere de reorganizare care viza desființarea a 230 de posturi. Numai 
că și eu sunt de acord cu dvs.că sunt vremuri grele și că trebuie să încercăm să găsim 
soluții cumva din diferite direcții privind această problematică. E foarte posibil să, dacă 
vom ajunge să facem aceste disponibilizări, pentru că legislația nouă și situația nu ne sunt 
favorabile, să încercăm să găsim modalități ca să asigurăm salarii compensatorii. E foarte 
posibil ca în perioada următoare, dacă această procedură se va prelungi, ceea ce e destul 
de previzibil, să deschidem centre de zi ceea ce ne propunem ca soluție modernă de 
asigurare a asistenței sociale și să putem să transferăm oameni din categoria celor care la 
acest moment nu-și găsesc un loc de muncă justificat în organigramă, într-o altă zonă 
unde se poate lua în considerare reutilizarea lor. Deci nu vă închipuiți că e cineva 
mulțumit de situația asta. Nu vă închipuiți că e cineva care vrea neapărat răul sau a tratat 
altfel decât într-un mod responsabil problema. Avem cea mai mare organizație din județ 
DGASPC. Pretindem ca cei 800 de angajați care rămân să aibă posibilitatea să-și  
primească salariile. E foarte important ca și calitatea serviciilor pe care le evocați dvs. 
doar teoretic să se îmbunătățească și nu s-a întâmplat deloc așa, cel puțin în ultimii cinci 
ani și pentru asta orice părere e binevenită, orice nelămurire, orice neliniște, orice punct 
de vedere pentru că reprezintă părerea unor oameni care-și merită locul la această masă și 
încercăm să extragem tot ce este bun din expunerile dvs. Vă rog, dna director. 

Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 
- Vreau să intervin și eu..dacă se poate. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Sigur se poate.Vedeți că ați postat o eroare aici, 170. 
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 
- Nu sunt decât 101. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Mulțumesc. 
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 
- În primul rând nu înțeleg ce rost are să ne dea lămuriri dna director, cu scuzele de rigoare 

și cu respectul cuvenit. Până acum 10-15 zile dna director adjunct era reprezentanta 
sindicatului din DGASPC. Dintr-o dată de 10-15 zile este director adjunct, presupun că e 
mult mai la curent cu ceea ce doreau angajații respectivi decât ceea ce face acum 
conducerea și managementul DGASPC. Punctul doi, din ce-am înțeles din ceea ce a 
prezentat colegul, eu recunosc că nu fac parte din comisia aceasta, am citit decât ce am 
primit pe net și pe alea într-o măsură foarte succintă că mi-a succitat interesul, dar nu atât 
de mult, cât a colegilor mei. Eu înțeleg că 100 de persoane fondul de salarii pe care ar 
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trebui să facem economie este  undeva de 250 de mii de lei lunar deci undeva în jur de 3 
miliarde, 3 milioane anual cu tot cu taxe și impozite către stat. Păi în momentul în care 
vorbim doar despre această sumă mi se pare că aparatul administrativ al consiliului 
județean nu este capabil strict, să organizeze în așa fel, încât să acopere și această sumă și 
mă gândesc că totuși anul trecut ați putut să faceți în așa fel încât anul trecut, acești 
oameni să-și ia salariile în această componență. Nu înțeleg de ce trebuie să diminuăm 
acum, dând afară 100 de persoane, în condițiile în care PNL a dublat fără să-și dea seama 
probabil, doar printr-o măsură de liberalizare a energiei, a benzinei, a tot ce înseamnă 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- PNL-ul a dublat? Asta e chiar o remarcă….. 
Mihăiță Napoleon Grigore– consilier județean C.J.G.: 
- Și până la urmă dle președinte, chiar nu înțeleg câtă dușmănie aveți pe oamenii ăștia ca 

să-i dați afară. Că mie mi se pare că este mai degrabă o chestie de răzbunare sincer, decât 
de aplicare extraordinară a legii pentru că colega mea Crina, tocmai v-a demontat absolut 
tot ceea ce scrieți dvs., iar dna director adjunct mai devreme puțin, s-a uitat să caute în 
hârtiile acelea despre legile despre care vorbea Crina și atunci cred că avem o problemă 
mai degrabă, cred că avem o problemă mai degrabă, de ce vreți să faceți acest lucru 
neapărat și-i întreb și pe colegii mei consilieri de la PNL, dacă sunt de acord să publicăm 
o listă cu cei care au dat afară acei 100 de oameni, ca oamenii ăia care v-au votat atunci 
când ați spus că dezvoltăm România, că vom aduce prosperitate giurgiuvenilor, că 
asfaltăm Calea Lactee, irigăm Sahara și toate acele declarații frumoase din campania 
electorală pe care le-ați avut și pentru care majoritatea acestui județ v-a votat, să înțeleagă 
ce faceți dvs. Ați venit aici să dați afară niște oameni,100. Nu unu, nu doi, 100. Dacă 
credeți că 100 de persoane din punct de vedere social nu crează o problemă în acest județ, 
eu vă spun că vă înșelați. Mai mult de atât veniți și spuneți în felul următor:că la Centrul 
de la Tântava sunt 48 de beneficiari și rămân 38 de angajați, la Oinacu sunt 30 de 
beneficiari și rămân 50 de angajați ceea ce spunea colega mea și nu avea probabil toate 
datele suficiente. E normală echitatea asta, vi se pare firească? Atât am vrut să spun. 
Chiar nu mă interesează punctul de vedere al dnei director… 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Aveți o părere, dacă se poate de profesionist, ceea ce mi-e greu să etichetez. Bine, hai 

terminați vă rog, expunerea! Asta e administrație în viziunea dvs.Vă rog, dna director. 
Aveți o părere oricum extrem de falsă, retrogradă despre rolul sindicatului într-o 
instituție. Vă rog. 

Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- S-au spus foarte multe lucruri… 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Selectați, vă rog! 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
-  Aș fi dorit să pot răspunde la toate, dar nu este târziu nici acum, dacă mi-ar fi expuse 

punctual în scris …pentru că eu acum nu pot să răspund la fiecare  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Nu că ar fi ultima noastră greșeală..     
 Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- Ceea ce pot să spun că această organigramă, această reorganizare a fost începută anul 

trecut când eu personal aveam funcție de execuție și am fost cooptată în echipa de analiză 
a situației acestei direcții. Ceea ce pot să spun despre ceea ce a rezultat în urma acestei 
analize, organigrama și structura organizatorică care vă este astăzi supusă spre aprobare, 
consider că este una normală, este o organigramă care acoperă toate nevoile beneficiarilor  
constatând că în ultimii ani a fost efectiv, supraîncărcată. Numărul de beneficiari, vă aduc 
la cunoștință că nu crescut, ba din contră a scăzut. Este cazul ca și salariații să iasă din 
zona de confort în care au intrat în ultimii ani, să spun. Sunt un om care am apărat 
drepturile salariaților, salariații beneficiază de niște drepturi salariale pe care eu personal 
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le-am câștigat, dar asta nu înseamnă că această organigramă nu asigură nevoile 
beneficiatilor. Actele normative care stau la bază susțin acest lucru. Nu știu la ce acte s-a 
referit dna consilier, raportul este respectat, beneficiar-salariat. Îmi cer scuze, dar n-am 
reținut efectiv toate punctele .. 

Dan Cristescu– consilier județean C.J.G.: 
- Nu le știți, dna director pentru că nu le cunoașteți.. 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- Credeți-mă că sunt un om care cunoaște direcția și sistemul..    
Dan Cristescu– consilier județean C.J.G.: 
- Nu cunoașteți legislația, dna director. Asta vi s-a spus că nu cunoașteți legislația.Trimiteți 

100 de oameni, îi faceți refugiați în sărăcie. Refugiați în sărăcie. Asta faceți. 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC: 
- Da dnă, vreau să vă spun așa. Există controale de la Consiliul de monitorizare, de la 

Inspecția socială  din  care, dincolo de măsurile care privesc într-adevăr, infrastructura, 
reflectă și o nepăsare, o neimplicare și au lăsat măsuri care țin stric de munca directă cu 
beneficiarul. Rapoartele vă stau mărturie. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Raportat la ceea ce spuneți dvs. înseamnă că din punctul dvs. de vedere    
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- A fost vorba despre o reașezare a serviciilor sociale, au fost înființate altele noi. Ați făcut 

referire la acel Centru de recuperare senzorială și spectru intelectual. Vreau să vă aduc la 
cunoștință că se folosește foarte des termenul de dizabilitate intelectuală. Terminologia 
acestui centru nu a fost acum inventată. Este preluată, nici nu știu de când este înființat 
acest centru, dar are câțiva ani. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Bun. Ați terminat? Ca să nu vă întrerup. Observ acum 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Dvs.le-ați avut pe hârtie, eu vă vorbesc liber. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Trebuia să vă notați măcar ideile de bază. 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
-  Nu am exercițiu, îmi pare rău. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Dați-mi voie! O secundă! E o problemă importantă, sunt de acord să o discutăm  
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Mai am două aspecte de spus..Deci să înțeleg dna director că din punctul dvs. de vedere 

ieșirea din zona de confort și îndeplinirea atribuțiilor fără  
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Nu la asta m-am referit. Știu unde vreți să ajungeți.  
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Vă rog frumos, nu v-am întrerupt! Pentru că nu mi-ați răspuns la aspectele importante.  
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Ziceți! Vă rog, reluați..!  
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Vreți să vă întrerup și eu? Pot să vă întrerup și eu? Credeți-mă, că sunt învățată și am și 

un ton mai puternic.Nu e nevoie de microfon  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Și un microfon mai mare. Haideți, nu-l închideți că nu putem să…. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Drept urmare, să înțeleg că din punctul dvs. de vedere zona de confort înseamnă ca la una 

din căsuțe cu dizabilități să existe un singur educator care să nu se mai ducă acasă și să 
nu se mai ducă în concediu pentru că nu asigură fluxul. Mergând mai departe dvs. ați zis 
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că ați fost peste tot. Ați fost la căsuța la Izvoarele sau structura de la Izvoarele unde sunt 
dizabilități?  

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Am fost și eu. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Și acolo ați înființat un post de animator? Când aceia distrug, sunt cu afecțiuni grave și 

distrug căsuța, rămân fără oameni. Am vrut să nu spun lucrurile acestea. Ba da. Le veți 
constata ulterior, după ce veți aproba această organigramă. Nu putem să ne batem joc de 
niște salariați spunând că trebuie să iasă din zona de confort. Mulțumesc. 

Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Nu este vorba de a ne bate joc de niște salariați… 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Dumneavoastră ați spus singură, vor analiza oamenii.   
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Am făcut această precizare doar pentru faptul că s-a pus accent pe… 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Nu. Eu v-am argumentat punctual cu exemple clare, nu la modul generic.  
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Că scopul acestei reorganizări este datul oamenilor afară. Nicidecum! Ăsta a fost motivul 

pentru care am făcut această precizare. Ați făcut precizarea că este nevoie să se respecte 
standardele de calitate. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Credeți-mă dna director că dvs. încercați să mă combateți și tot mă întrerupeți, și-mi dați 

replică, fără argumente din punct de vede și legal și fundamentate. 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Nu sunt de acord cu dvs. 
Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Îmi vorbiți la modul generic. Dacă aveți argumente pertinente...Spune-ți și dnei director 

că văd că a început să mă certe fără să-mi dea.. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ultima intervenție, dna Paraschivescu. Haideți să închidem! 
Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Nu mai am intervenții, dle președinte. 
Emil Gabriel Vucă – consilier județean C.J.G.: 
- Dle președinte, dacă-mi îngăduiți. Am și eu să-i adresez o întrebare dnei director. A făcut 

referire la organisme de control care au venit și au lăsat anumite teme de îndeplinit. Nu 
cumva printre alte recomandări aceste organisme de control au solicitat completarea 
schemei de personal? Nu cumva dna director Ruse a afirmat în spațiul public, chiar la 
Digi TV că se confruntă cu o lipsă de personal? În această situație suntem într-un 
paradox. Pe de-o parte ni se recomandă să completăm schema de personal, pe altă parte 
vrem să o diminuăm. Cum îmi răspunde la această întrebare, dna director. 

Constanța Ioana Paraschivescu – director general adjunct DGASPC:   
- Și eu pot să răspund. Este adevărat. Este vorba de personal specializat ceea ce s-a și 

întâmplat. Noi ne-am lovit la avizarea, când s-au reorganizat centrele pentru adulți, de 
faptul că în schema de personal nu avea fiecare serviciu în parte un asistent, de aceea apar 
acele fracțiuni de normă pentru personalul de specialitate și aici vorbim de asistenți 
sociali, psiholog, medic, răspund și la niște întrebări care au fost adresate mai devreme. 
La acestea s-au referit organismele de control, deci la acest tip de personal de specialitate. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Bine. Mulțumim mult. Nu mai devreme de astăzi am avut o discuție cu o firmă de 

consultanță în domeniul achizițiilor publice pe care i-am rugat să ne facă o ofertă pentru 
DGASPC. La acest moment, în acestă structură atât de mare, la Compartimentul de 
achiziții avem un singur angajat.Un singur consilier care trebuie să instrumenteze zeci, 
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sute de proceduri lunar și care, evident este în imposibilitate de a realiza acest lucru. Sunt 
multe situații acolo în care este nevoie de specialiști. Problema foarte mare e că au fost 
angajați oameni care nu erau nici pe departe indispensabili bunului mers al 
instituției.Cred că cel puțin 70, la momentul la care a început această evaluare a situației, 
erau și detașați și de pe funcțiile pe care au fost angajați pe funcții mai bine plătite. O 
sumedenie de asemenea situații care repet nu sunt scopului pe care îl are această direcție. 
Avem 420, dacă nu greșesc, de beneficiari acolo, care nu trăiesc nici pe departe în cele 
mai bune condiții și dacă dvs. aveți alte păreri și aveți și alte argumente și le prezentați în 
spațiul public, eu știu ce rol am eu aici. Să îmbunătățesc calitatea acestor servicii. 
Ultimele investiții în DGASPC s-au realizat exact în mandatul meu anterior, lucru iarăși 
de nepermis și sunt atât de multe de făcut, încât n-am nici cea mai mică intenție să 
părăsesc acest parcurs al lucrurilor necesare, normale și imperativ de aplicat în Direcția 
Generală de Asistență Socială, indiferent ce replici aș primi din partea dvs. sau oricărei 
persoane care se consideră interesată de acest subiect. 

Crina Alexandra Stoianovici– consilier județean C.J.G.: 
- Exact ce ați spus dvs. acum este un argument și vă mulțumesc că-mi dați dreptate, că 

acea reorganizare nu a avut la bază și nu a analizat exact care este necesarul. Spuneți dvs. 
că ar trebui, că există o singură persoană la achiziții, în schimb în reorganizare se 
menționează: structura achiziții nu va suferi modificări.Vă mulțumesc. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Sunt posturi libere, dnă. Sunteți avocat, dar asta nu înseamnă că nu aveți ușoare 

competențe și în domeniul administrației. Vorbesc de o persoană care e acolo. Sunt patru 
posturi libere acolo, restul  neocupate. Haideți să închidem! Deja ajungem în derizoriu cu 
un subiect atât de important. Mai sunt din partea unor persoane care n-au luat cuvântul 
intervenții de spus? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Numai puțin.  
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Ce s-a întâmplat? 
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- Dl.Răgălie nu votează la acest proiect. Mulțumesc. 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Cine este pentru, vă rog? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
-  18 voturi ”pentru”, 10 voturi ”împotrivă„. 

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu majoritate( 18 voturi ”pentru”, 10 voturi ”împotrivă”), 
devenind hotărârea nr.43 

 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Proiect de hotărâre nr.38 privind acordarea unor sprijine financiare. Nu sunt prea multe 

de spus. Avem o comisie, vă garantez că nici măcar dintre persoanele care vin la audiență 
săptămânal sau care transmit prin poștă solicitări nu sunt cazuri de tratament favorizant. 
V-am spus și repet de fiecare dată, dacă aveți dvs. asemenea informații ne-ar ajuta pentru 
că poate sunt detalii pe care nu le considerăm noi suficient de importante, dar care ne-ar 
ajuta să fim cât mai aproape de așteptările oamenilor pe acest subiect. Intervenții, vă rog? 
Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.44 
 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Proiect de hotărâre nr.29 privind aprobarea documentației tehnico-economice în faza 

de PT și Detalii de execuție (PTH&CS, DE), a principalilor indicatori tehnico-economici 
actualizați, deviz  general pentru obiectivul de investiții ,,Modernizare drumul județean 
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DJ 503. Este o investiție de mare dimensiune care are la fel de mari probleme legate de 
faptul că, de la nivelul ofertei până la momentul actual, prețurile au crescut foarte mult și 
va fi extrem de greu de finalizat această investiție. Sper să găsim cele mai bune soluții, 
dar nici măcar cadrul legal corespunzător nu găsim. Intervenții, vă rog? Supun aprobării 
proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.45 
 
 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.36 similar aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 
obiectivul de investiţii „Spațiu depozitare și arhivă la Spitalul Județean de Urgență 
Giurgiu”, în faza de SF. Sunt foarte multe probleme de rezolvat, cu bani puțini. Nu mă 
întrebați unde își ține arhiva la momentul ăsta, spitalul și laolaltă cu ce alte categorii de 
bunuri aflate în folosință sau administrare, că ne amendează pe toți inspectorii de la ISU. 
Intervenții, vă rog? 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.46 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.39 privind aprobarea Documentației de avizare a lucrărilor de 
intervenții și a indicatorilor tehnico-economici ai proiectului„Reabilitarea / Modernizarea 
/ Extinderea infrastructurii electrice, de ventilare și tratare a aerului la Spitalul Izvoru. 
Unul dintre puținele proiecte care pot fi finanțate în perioada imediat următoare. Din 
păcate nu tratează o componentă de investiții extrem de importantă, dar asta nu-l face mai 
puțin necesar. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.47 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.48 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 
obiectivul de investiţii „Reabilitare și îmbunătățirea eficienței energetice la Biblioteca 
Județeană Giurgiu”. Este vorba de sediul secundar aflat pe pietonală unde gândim o altă 
structură extrem de atractivă pentru tineri, pe care ne străduim în fel și chip să-i aducem la 
bibliotecă. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul.  

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.48 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.53 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice pentru 
alt obiectiv de investiţii „Amenajare Centru pentru persoane vârstnice prin reabilitarea şi 
extinderea unor construcţii situate în satul Mogoşeşti, în incinta Centrului medico-social 
existent. Intervenții? Supun aprobării proiectul, vă rog. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.49 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.41 privind aprobarea documentației tehnico-economice fază de 
SF pentru proiectul „Construire stații electrice pentru reîncărcare autovehicule”. E un 
demers extrem de bine fundamentat pentru tot ce înseamnă prezent și viitor încercăm și 
noi să fim la înălțimea așteptărilor. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri? Mulțumesc. 
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Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.50 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.42 privind însușirea Procedurii privind privatizarea acțiunilor 
Societății APA SERVICE S.A. Este o procedură pe care aș vrea să o argumentez în două 
propoziții. Știți că avem de ani foarte buni o investiție cumva alocată de aproximativ 200 
de milioane de euro este valoarea la zi, însemnând modernizare sau înființare sisteme de 
apă și apă uzată în 21, respectiv 22 de localități din județul Giurgiu. Toate aceste 
investiții generează și cheltuieli neeligibile și costuri suplimentare și, dacă se referă, cele 
mai multe dintre ele, pentru că e o investiție mică și în municipiul Giurgiu, dacă se referă 
cele mai multe dintre ele la spațiul adiacent municipiului, normal ca acest operator așa 
cum se și stabilise la momentul lansării programului de investiții, să fie cumva mai 
apropiat de consiliul județean decât de primărie. Le mulțumim colegilor de la primărie 
pentru tot ce au realizat până acum, dar am convenit pentru bunul mers al proiectului să 
facem acest transfer de proprietate, să achiziționăm aceste acțiuni pentru a îndeplini și 
condițiile din program, să asigurăm, cum spuneam,infrastructura, logistica necesară ca să 
implementăm un proiect cel mai mare ca valoare care va fi implementat în județul 
Giurgiu în anii următori. Dacă sunt intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.51 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.43 privind aprobarea prețului oferit și a numărului de acțiuni 
pentru același obiectiv. Aici avem un amendament care presupune îndreptarea unei erori. 
Nu e nimic care să ridice niciun fel de suspiciuni, dar aștepăm și musafiri care să se lase 
mai greu convinși. Supun aprobării amendamentul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc.Unanimitate. Și supun 
aprobării proiectul de hotărâre cu amendamentul aprobat. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri nu avem, în unanimitate. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.52 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.44 privind aprobarea prețului oferit și numărului de acțiuni emise 
de Operator. Avem convenit în baza unei evaluări și proiectul și procedura de achiziție. 
Nu avem la acest moment sumele, fondurile necesare pentru a achiziționa întreg pachetul, 
dar inițiem acest demers și sperăm să-l finalizăm pe parcursul acestui an bugetar. 
Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.53 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.57 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Social de zi „ Centrul de consiliere pentru agresori ”. Este unul 
dintre proiectele din cadrul direcției, nu sigurul de o importanță mult mai mare decât se 
știe în acest domeniu sensibil. Dacă sunt intervenții sau dacă solicitați explicații 
suplimentare? Supun aprobării proiectul atunci. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.54 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.58 privind aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al Serviciului Social „Locuinţă protejată pentru persoanele victime ale 
violenţei domestice – VENUS”. Începând de anul trecut consiliul județean are 
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responsabilități explicite în acest domeniu al violenței domestice, sunt mult mai multe 
cazuri decât se știe și nu rezolvăm în ansamblu problema prin implementarea acestui 
proiect, dar împreună cu toate unitățile administrativ-teritoriale sperăm să avem în anii 
următori o structură cumva integrată care să trateze aceste probleme și să rezolve cât mai 
multe dintre ele. Intervenții, vă rog? Supun aprobării proiectul. 

- Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? Abţineri?Mulțumesc. 
Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu unanimitate, devenind hotărârea nr.55 
 
 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Proiect de hotărâre nr.34 privind desemnarea reprezentantului Consiliului Județean 
Giurgiu în Comisia de evaluare a probei de interviu în cadrul concursurilor de ocupare a 
funcțiilor de director și director adjunct la instituțiile de învățământ. Va trebui să votăm 
pe buletin. Solicitarea vine din partea inspectoratului. Nu ridică din punctul meu de 
vedere nicio miză deosebită acest proiect, dar trebuie să respectăm procedura așa că vă 
rog să ne dați voie să parcurgem procedura de vot, ca să ne asigurăm de susținerea, 
aprecierea și concursul Instituției Prefectului mereu alături de noi. Dintotdeauna, da. 
Începe procedura de vot. 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- În urma centralizării voturilor exprimate de către dvs.la acest proiect de hotărâre  membru 

titular cu 28 de voturi- dl. Deliu Radu Silviu și membru supleant deci cu 28 dânsul și cu 
25- dna Danciu Dana Andreea- membru supleant. 

Proiectul de hotărâre devine hotărârea nr.56 
 
Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 

- Mulțumim pentru vot, pentru încredere și să râmânem în continuare într-o bună 
colaborare până în ultima zi a mandatului. Sper să avem argumente din ce în ce mai 
consistente în acest sens. Mai avem diverse? 

Aurelia Brebenel – secretar general al judeţului: 
- La diverse au fost prezentate niște rapoarte și informări, dlor consilieri. 

Dumitru Beianu – preşedinte C.J.G.: 
- Alte subiecte de discutat? O zi bună!  
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