CONSILIUL LOCAL GIURGIU

P ROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 02 februarie 2017,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.124 din 30 ianuarie 2017 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 02 febuarie 2017, ora 13 00, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Ilie Clement
2. Gâdea Gheorghe
3. Dragomir Ion
4. Sîrbu Mitică
5. Barbu Ionuţ
6. Nichita Tereza
7. Ţigănilă George
8. Vladu Alexandru
9. Neacşu Lucian
10. Săndulescu Petronela Marinela
11. Muscalu Ionel
12. Ionescu Liviu Ovidiu
13. Matei Mihai
14. Cioacă Ionuţ
15. Anghelescu Adrian Valentin
16. Falan Corina Ionela
17. Oprişan Gigi
18. Pick Ladislau
Absenţi:
1. Ciulacu Mirela
2. Sîrbu Adelina Veronica
3. Meclea Alina
Preşedinte de şedinţă este domnul Ilie Clement, ales prin H.C.L. nr. 437 din 24
noiembrie 2016.
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Domnul consilier Ilie Clement: Bună ziua! Așa cum ați fost convocați, astăzi, are
loc o ședință extraordinară a Consiliului Local. Înainte să intrăm în ordinea de zi, vă
propun să ascultăm imnul de stat al României.
Vă mulţumesc! Domnule secretar Roșu, vă rog să ne spuneți dacă suntem legal
constituiți.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 18 consilieri, ședința este constituită
legal, putem începe.
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulţumesc! Supun la vot ordinea de zi care
cuprinde 5 proiecte de hotărâri. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea Serviciului de pază publică
din Municipiul Giurgiu, prin atribuire directă către Societatea Comercială
PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A.
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: M-am uitat pe acest proiect de hotărâre și nu
am văzut obiectivele Primăriei care vor fi supuse acestui serviciu. Nu sunt prezentate
aici! Dacă erau prezentate trebuia să știm și care este valoarea pe fiecare obiectiv în
parte și dacă ne ajung banii ca să avem acoperită paza la instituții.
Domnul primar Barbu Nicolae: Da! Vă voi răspunde! Și pentru noi a fost o
noutate. În fosta lege a achizițiilor publice nu aveam această facilitate, în legea nr.98 se
permite să delegi prin încredințare directă un serviciu de utilitate publică, în speță paza
obiectivelor. Este singura posibilitate de acest gen în lege a achizițiilor.
Înainte de a lua decizia, am trimis prin Direcția de Asistență Socială, am înțeles
că și cei de la DIT au trimis, către ANRMAP, ca să ne explice un punct de vedere.
Dumnealor ne-au spuns că singurii care îndeplinesc cumulativ cele trei condiții
prevăzute la art.31 din legea nr.98 privind achizițiile publice, este numai Consiliul local
al municipiului în calitate de autoritate contractantă care se poate prevala de aceste
prevederi și poate acorda prin atribuire directă, serviciul către societatea Primăriei. Sunt
îndeplinite toate cele trei condiții.
Drept urmare, nu am putut veni în fața dvs. cu celelalte obiective pentru că ele
sunt în diverse etape de licitație sau de atribuire deja, dar în acest moment am rezolvat o
problemă de legalitate. Drept urmare, toate societățile care încheiase, adică toate
contractele încheiate până acum cu pază, cu Primăria, rămân valabile în continuare.
Pentru acelea avem buget pentru tot anul. Pentru celelalte instituții, direcții din cadrul
Primăriei care au în administrare domeniul public și privat al municipiului, obiective din
domeniul public și privat al municipiului Giurgiu, dacă ați observat, această atribuire se
face pentru toate obiectivele care aparțin domeniului public și privat al municipiului
Giurgiu. Deci, pentru toată averea municipiului Giurgiu, paza de aici în acolo, o va face
Pază Publică S.A., societatea municipalității, în subordinea Consiliului local.
Drept urmare, în acest moment, trebuia să se demareze procedura de licitație la
Direcția de Asistență Socială. Nu se mai face licitație! Tot bugetul pe care-l aveau acea
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direcție pentru pază, se transferă Primăriei în momentul în care se deleagă și îi facem și
contractul de prestare serviciu cu obiectivul respectiv.
Pentru DIT – sunt în faza de evaluare a ofertelor. Acum licitația s-a pornit înainte
de apariția ordonanței privind salariul minim pe economie. Dumnealor și-au
fundamentat pe salariul vechi minim. Acum le cer clarificări și urmează să aducă
clarificări cu noul tarif. Drept urmare și acea licitație nu mai îndeplinește condițiile și
paza la DIT se va transfera.
Nu știu cum stăm la cimitire? Când se expiră contractul? La momentul când se
expiră contractul, se ia din bugetul, cu o lună înainte, se ia din bugetul unității
respective care asigura paza, care asigura finanțarea pazei și se va trece în bugetul
municipalității.
În momentul acesta avem buget pentru un an de zile pentru ceea ce are pază
Primăria. Din acel buget putem să dăm, avem prevederi, să dăm și la primele atribuiri pe
care le vom face pentru pază.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Revin cu întrebarea! Vreau să nu ne trezim în
august sau în septembrie că Pază publică și-a încheiat contractul cu Primăria, conform
legii….
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu există! E atribuire directă! Nu mai există
plafon! Din acel moment nu mai există plafon, îi dăm direct toată suma. Deci, în acest
moment este atribuire directă ca un serviciu public. Deci, nu mai există licitație nici
măcar cu Primăria.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Ideea este ca Paza Publică să aibă de lucru.
Domnul primar Barbu Nicolae: Are de lucru și mai mult! Inclusiv vor avea de
lucru și cei de la Poliția Locală care sunt angajați contractual și dacă Consiliul aprobă.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării tarifului pentru
prestațiile de pază ale agenților de securitate la Societatea Comercială PAZĂ
PUBLICĂ GIURGIU S.A.
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: Acest proiect de fapt, noi l-am aprobat data
trecută. Nu știu de ce trebuie să-l mai aprobăm. Când am aprobat bugetul de venituri și
cheltuieli al Pazei Publice, am aprobat inclusiv lista și analiza prețului pe anul acesta.
De fapt, bugetul de venituri și cheltuieli pe anul acesta a fost făcut având în vedere
creșterea aceasta salarială. Nu știu de ce trebuie să mai aprobăm încă o dată, când a fost
deja aprobat în ședința trecută!
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Domnul primar Barbu Nicolae: Simplu! Atunci era o societate care participa la
licitație, acum i-am dat un serviciu și trebuie să-i dăm și un tarif aprobat, că i-am dat
serviciul prin încredințare directă.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Păi, avem aprobat tariful!
Domnul primar Barbu Nicolae: Avem, dar el trebuie pus în concordanță cu acest
lucru.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Eu încă o dată vă spun, aprobăm un proiect la
un alt proiect care deja a fost aprobat. Paza Publică are deja aprobat tariful. Nu știu de
ce mai facem încă o dată un proiect peste alt proiect?
Domnul primar Barbu Nicolae: V-am dat răspunsul! Este subsidiar la contractul
de atribuire directă. Aici este problema! Trebuie să avem o hotărâre și cu tariful și cu
asta, ca să putem să îndeplinim o cerință legală.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am aprobat acest tarif în ședința de data
trecută. Acum aprobăm din nou tariful care a fost aprobat în ședința trecută!
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
”Modernizare Ansamblu străzi situate în Zona 1 a Municipiului Giurgiu”
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu aș vrea să aduc o clarificare. După cum ați
văzut și în material și în conținutul hotărârii, se aprobă o documentație și se revocă
anumite hotărâri ale Consiliului local din luna august. Legea spună că odată cu
aprobarea bugetului se depune și anexa nr.3, adică studiile de fezabilitate, pentru
înscrierea în programul național de devoltare locală.
Este vorba despre străzile de piatră și pământ de dincolo de barieră, zona
Ramadan, toate străzile acelea, aproape 34 de km de modernizat. Acum sunt 27 pentru
că nu am luat străzile principale. Se fac pe un proiect european, toate străzile principale,
toate străzile mari. Le-am făcut atunci în 8 proiecte, tocmai ca să avem șanse mai mari,
cu proiecte mai mici, să fie acceptate.
Metodologia pentru perioada 2017-2020 este un pic schimbată. Se depun acum
toate proiectele pe zona respectivă și ca să avem, vă spun, ca să avem șanse mai mari să
cuprindem toate lucrările în prima fază, le strângem toate, în 2 proiecte mai mari.
Tocmai că există acea discuție mai neoficială că s-ar putea să se aprobe maxim 2
proiecte pe fiecare UAT și atunci e bine să avem 2 proiecte ca să cuprindem tot. Drept
urmare, ceea ce ați aprobat în luna august în 8 piese, acum se unesc cele 8 proiecte, 5
într-un studiu și 3 în alt studiu. Nu este nici o altă modificare, ca să știți, vis-a-vis de
ceea ce s-a aprobat. Drept urmare, la fiecare hotărâre se aprobă cumulare a trei sau cinci
proeicte și se revocă hotărârile din urmă. Asta este tot ce s-a realizat în acest moment.
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Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul
”Modernizare Ansamblu străzi situate în Zona 2 a Municipiului Giurgiu”
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 5: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei și a
Statului de Funcții ale Societății Comerciale Întreținerea peisagistică a
Spațiilor Verzi S.A. Giurgiu
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Vă mulțumesc pentru participare! Declar închise lucrările ședinței de astăzi!
Şedinţa se încheie la ora 13 13.

P R E Ş E D I N T E,
Ilie Clement

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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