CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 03 martie 2017,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.475 din 24 februarie 2017 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
ordinară a Consiliului local din data 03 martie 2017, ora 12 00, care are loc în sala de
şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Cioacă Ionuţ
3. Săndulescu Petronela Marinela
4. Ilie Clement
5. Gâdea Gheorghe
6. Sîrbu Mitică
7. Barbu Ionuţ
8. Falan Corina Ionela
9. Nichita Tereza
10. Ionescu Liviu Ovidiu
11. Pick Ladislau
12. Sîrbu Adelina Veronica
13. Matei Mihai
14. Ţigănilă George
15. Meclea Alina
16. Vladu Alexandru
17. Neacşu Lucian
18. Anghelescu Adrian Valentin
19. Muscalu Ionel
20. Dragomir Ion
21. Ciulacu Mirela
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, domnilor consilieri! Bună ziua,
invitaților! Bună ziua, presei! Așa cum ați fost convocați, astăzi are loc ședința ordinară,
dar înainte să intrăm în plenul acestei ședințe, vă propun să ascultăm imnul de stat al
României.
Vă mulțumesc! Domnule Secretar Roșu, vă rog să ne spuneți dacă ședința noastră
este legal constituită.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi toți consilierii, ședința este legal
constituită, putem începe.
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulțumesc! Supun spre aprobarea domniilor
voastre, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 02 februarie 2017. Cine este
pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Supun votului dvs., procesul verbal al şedinţei ordinare din data 17 ianuarie 2017.
Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Vă mulțumesc!
Supun votului ordinea de zi a ședinței de astăzi care cuprinde un număr de 34 de
puncte, informări, rapoarte de activitate. Dacă sunt discuții?
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule președinte, vă rog să-mi permiteți să
suplimentez ordinea de zi cu trei proiecte de hotărâre care au fost redactate în regim de
urgență. S-au întrunit comisiile de specialitate. Este vorba de proiectul suplimentar nr.1 privind aprobarea Acordului de Parteneriat între Asociația Centrul Romilor pentru
Politici de Sănătate-Sastipen, Direcția de Sănătate Publică Giurgiu și Primăria
Municipiului Giurgiu.
Proiectul nr.2 privind aprobarea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării
prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016-2020, derulat, finanțat și monitorizat
de M.D.R.A.P. privind dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de
laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente necesare unității de
învățământ - Școala Gimnazială Academician ”Marin Voiculescu” din Municipiul
Giurgiu.
Proiectul nr.3 privind aprobarea cererii de finanțare în vederea obținerii finanțării
prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016-2020, derulat, finanțat și monitorizat
de M.D.R.A.P. privind dotarea cu echipamente și mobilier specific didactic și de
laborator, alte categorii de echipamente și dotări independente necesare unității de
învățământ – Colegiul Tehnic ”Viceamiral Ioan Bălănescu” din Municipiul Giurgiu.
Și totodată, vă rog domnilor consilieri, să aprobați ca punctul nr.1 de pe ordinea de
zi, să-l trecem ca un punct distinct la sfârșitul ședinței, întrucât colegul nostru care este
propus, este consilier, va sta la toată ședința aici de față. Deci, nu sunt cazuri în care
trebuie să părăsească sala și să fie la primul! Și faptul că au fost discuții foarte mari în
ultima perioadă, e bine s-o lăsăm într-un mod mai liniștit s-o discutăm și să nu perturbăm
ședința.
Domnul consilier Ilie Clement: Având în vedere și propunerea domnului primar și
având în vedere faptul că întradevăr, acest punct a fost un pretext foarte bun pentru
discuțiile din spațiul public, mai ales. Au fost și oameni care au fost de acord și păreri pro
și păreri contra. Pentru a face posibilă o discuție reală a criteriilor după care se acordă
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acest titlu, îmi doresc ca acest subiect să fie prilejul unor discuții ample și aplicate
referitoare la cine și în ce condiții accedem în panteonul personalităților locale.
De aceea, vă rog să scoateți de pe ordinea de zi punctul care privește nominalizarea
mea ca cetățean de onoare, urmând ca acesta să poată fi reluat în momentul în care
întregul eșafodaj al atribuirii acestei înalte distincții va fi clarificat, reprezentând
opțiunile, exigențele și așteptările giurgiuvenilor. Onoarea de a fi propus și susținut
pentru acest titlu reprezentativ este una enormă și suplinește cel puțin momentan
atribuirea concretă a distincției.
Deci, rugămintea mea, domnule președinte, este aceea de a supune votului
colegilor consilieri, scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct.
Domnul consilier Ilie Clement: Supun aprobării ca cele trei proiecte suplimentare
să fie incluse în ordinea de zi. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Ținând cont că domnul Muscalu și-a exprimat dorința ca proiectul care-l vizează,
respectiv proiectul nr.1, să fie scos de pe ordinea de zi. Supun la vot scoaterea de pe
ordinea de zi a proiectului nr.1. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de Onoare
al Municipiului Giurgiu” domnului MUSCALU IONEL - retras
Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de
parteneriat între Primăria Municipiului Giurgiu şi un partener eligibil înscris în
S.E.A.P., respectiv o unitate protejată de Autoritatea Naţională pentru Persoane
cu Handicap
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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui Contract de
parteneriat între Direcţia de Impozite şi Taxe Locale a Municipiului Giurgiu şi
un partener eligibil înscris în S.E.A.P., respectiv o unitate protejată de
Autoritatea Naţională pentru Persoane cu Handicap
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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei şi a
Statului de funcţii ale Direcţiei Poliţiei Locale a Municipiului Giurgiu
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 nefavorabil, au fost două voturi pentru și două abțineri.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 11 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
10 abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau, domnul Muscalu Ionel, domnul Vladu Alexandru,
domnul Gâdea Gheorghe).
Punctul 5: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
în sumă de 6.000 lei, domnului Mucenic Dan Alexandru din 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:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 6: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
în sumă de 3.000 lei, doamnei Norocel Aurelia din 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:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 7: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
în sumă de 2.000 lei, doamnei Mihuţ Georgica din Giurgiu
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
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Domnul consilier Ilie Clement:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 8: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
în sumă de 2.000 lei, doamnei Burdulea Miţa din 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:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 9: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
în sumă de 6.000 lei, doamnei Dinu Aurelia din 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:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 10: proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Giurgiu a unui teren situat în intravilanul
Municipiului Giurgiu
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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 11: proiect de hotărâre privind aprobarea includerii în inventarul
domeniului public al Municipiului Giurgiu a unor bunuri şi transmiterea
acestora în folosinţă gratuită către S.C. Global Energy Production S.A. Giurgiu,
precum şi includerea în Contractul de delegare nr.18.044/12.10.2012 încheiat
între Municipiul Giurgiu şi S.C. Global Energy Production 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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 12: proiect de hotărâre privind aprobarea dreptului de superficie asupra
terenului situat în Piaţa Centrală, aferent spaţiului comercial nr.48, în favoarea
Societăţii Comerciale OLEOMET- sa S.R.L. Giurgiu
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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 13: proiect de hotărâre privind aprobarea cesiunii Contractului de
concesiune nr.5.762/13.04.2005, încheiat între Municipiul Giurgiu şi Societatea
Comercială SERVICE BENZ COM S.R.L.
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? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 14: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de
concesiune nr.5.843/12.04.2012 şi aprobarea valorii redevenţei în vederea
concesionării directe a terenului în suprafaţă de 87,00 mp., situat în Municipiul
Giurgiu, strada Tineretului, adiacent Bloc 22 Vechi
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.
6

Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei de urbanism.
Domnul consilier Sîrbu Mitică: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 15: proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul privat în
domeniul public al Municipiului Giurgiu a construcţiei „Dispensar medical
uman nr.5-9” şi terenului aferent, situată în Municipiul Giurgiu, strada
Ierusalim 3000, adiacent prelungirii strada Decebal
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: Raportul comisiei de urbanism.
Domnul consilier Sîrbu Mitică: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am o mică discuție pe acest proiect de
hotărâre. Având în vedere că am mai avut un proiect de hotărâre similar la punctul nr.10,
este o scăpare sau o greșeală în acest proiect. Faptul că suprafața de teren care trebuie
trecută este de 1282 mp, așa cum este prevăzut și în documentele din hotărâre. Aici s-a
luat numai clădirea, trebuie să se ia cu curți-construcții. Vreau să revenim la proiect și să
adăugăm acolo că nu este 489 mp…
Domnul primar Barbu Nicolae: Este greșită. Patrimoniu!
Domnul director Trăistaru Cristian: Facem rectificare.
Domnul primar Barbu Nicolae: Păi, nu! Putem s-o trecem direct acum.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Se aduce amendament.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Nu este vorba de amendament, este vorba d e o
scăpare probabil, acolo.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! E terenul aferent construcției, poate și
terenul total.
Domnul director Trăistaru Cristian: Este construcție plus teren.
Domnul consilier Ilie Clement: Dacă mai sunt discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule Trăistaru! Deci, se trece tot terenul.
Domnul director Trăistaru Cristian: Da!
Domnul consilier Vladu Alexandru: 1282 mp.
Domnul director Trăistaru Cristian: Exact ce este în cartea funciară.
Domnul primar Barbu Nicolae: În loc de 480 este 1282 mp.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Cu hotărârea veche ce s-a întâmplat? A fost
revocată? Și-a încetat efectele?
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Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! E venită o adresă care o înlocuiește pe cea
veche. Își încetează aplicabilitatea, este articolul 3.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt, supun la vot
proiectul de hotărâre cu amendamentul domnului consilier Vladu. Cine este pentru? 21
voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 16: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru „Realizare parcări adiacente blocuri de locuinţe - zona bloc
30/613”, Municipiul 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 consilier Matei Mihai: Aș avea și eu ceva de spus la acest punct. De fapt și
la cele care urmează.
Domnul consilier Ilie Clement: Le luăm pe rând, domnule consilier! Da?
Domnul consilier Matei Mihai: Aceste documentații tehnice care așa la o scurtă
vizionare ele trec, prețurile pentru aceste documentații, pentru aceste hârtii de fapt, sunt
de 800 de milioane de lei. Eu nu cred că…. De ce nu facem documentațiile cu serviciile
noastre? De ce trebuie să apelăm la diferite firme pentru a plări sute de milioane ca să
întocmim aceste documentații?
Domnul primar Barbu Nicolae: În primul rând pentru transparență, în al doilea
rând pentru faptul că în Primărie nu avem personal calificat, autorizat. Funcționarii
publici nu pot face documentații de genul acesta și în al treilea rând, chiar este bine să ai
o firmă neutră care să facă documentațiile, la licitație. Deci, nu s-a încredințat nimic luat
după stradă și făcut. A fost procedură de licitație pentru atribuirea contractului de
proiectare, de întocmire a studiilor de fezabilitate, va fi licitație pentru proiectare și după
aceea va fi licitație pentru execuția acestei lucrări. Este procedură în legea nr.98 privind
achizițiile publice.
Este mai bine și vă dau exemplu din practica anilor trecuți. Aveam o singură
persoană care a ieșit la pensie care se mai pricepea să facă anumite documentații tehnice
pentru canalizări, instalații și ce mai aveam. Întotdeauna aveam probleme când scoteam
la licitație pentru că nu-și asuma răspunderea, până la urmă, a acelei lucrări și tot timpul
aveam contestații, că nu e bine, că nu s-a uitat, că s-a omis ceva. Așa, fiind o firmă care a
câștigat prin licitație această lucrare, orice problemă pe care o avem, ne îndreptăm
împotriva acelei firme și trebuie s-o rezolve în cadrul legal. Iar al treilea lucru, v-am spus,
nu avem personal calificat și autorizat să facă lucrul acesta, iar procedura licitației pentru
orice lucrare este o procedură corectă și transparentă.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Colegul meu, probabil a vrut să
facă referire că această firmă a mai fost supusă unor achiziții directe îndelungate.
Domnul primar Barbu Nicolae: Greșit, directe!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Am citit ce se vehiculează în
mediul on-line și cu renovarea sediului PP-DD. Dar, mi se pare pueril să pui niște poze
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după google earth, să le faci cu carioca acolo, să fie identificabile în teren și dacă o să vă
uitați la fiecare dintre aceste proiecte, veți găsi la argumente de oportunitate, cap.III,
punctul 4, la toate sunt copy paste: având în vedere lipsa parcării, locatarii staționează pe
spațiul verde, ceea ce a dus la degradarea gazonului fiind necesar amenajarea acestor
zone cu noi locuri de parcare. E adevărat sau nu?
Domnul primar Barbu Nicolae: Vă ascult!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Copy paste la toate, la toate același
argument! Eu nu cred că o firmă de genul acesta s-a dus în teren, real. Deci, peste tot a
identificat gazon și toți cetățenii parchează pe gazon.
Doi, la mână, eu nu am regăsit numărul parcărilor! Dacă mi se dă indicatorii
tehnico-economici, fără pluvial, la o scurtă analiză și împărțire, iese la aproximativ 10
milioane de lei vechi per metru, în condițiile în care la alte primării am văzut în jur de 3
milioane jumătate per metru. Deci, undeva există o problemă! Vă mulțumesc!
Domnul primar Barbu Nicolae: Bun! Vă voi răspunde în același mod cum le-am
răspuns consilierilor în mandatul trecut. Aceleași discuții le-au avut, același lucru l-au
făcut, atunci erau majoritari și au blocat aceste lucrări. Știți de ce nu sunt parcări în
Tineretului în acest moment? Tot din cauza consilierilor PNL care s-au opus pe aceleași
criterii. Domnule consilier, lăsați-mă să termin! Aveți punct de vedere și îl spuneți după
aceea. Așa mi se pare normal, da? Ca să purtăm un dialog!
Au făcut exact același lucru! Au oprit în luna februarie anul trecut, a venit noua
lege a achizițiilor publice în aprilie, am avut normele de aplicare în iunie, am dat drumul
la licitație în septembrie-octombrie, s-a terminat zilele trecute. Deci, am pierdut un an
pentru că aceeași consilieri PNL, au adus exact aceleași argumente, fără nimic altceva.
Domnule consilier, am scos la licitație această lucrare, a venit o firmă autorizată,
au venit multe firme autorizate. Nu e încredințare directă! Faceți o mare greșeală!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Vorbește facebook-ul.
Domnul primar Barbu Nicolae: Lăsați, facebook-ul! Dvs., sunteți consilier în
Consiliul local al municipiului Giurgiu! Aveți la dispoziție documente, uitați-vă pe ele!
Interesați-vă și la serviciile de specialitate și veți vedea că nu a fost încredințare directă!
Că așa preia iarăși presa de la dvs., cum a preluat anul trecut și iar se trezesc dați în
judecată că au spus că a făcut primarul ce a vrut cu banii publici și a dat prin încredințare
directă. Nu! Este licitație publică! Orice lucrare, inclusiv… Să știți că este obligație în
acest moment, conform noii legi a achizițiilor publice, ca 80% din activitatea unei
instituții publice să se facă pe SEAP. 80%! Înainte era obligație 40, acum e 80. Și un
chibrit și un pix îl iei după SEAP. Nu mai iei, că mă duc să-l cumpăr, de unde-l cumpăr?
Mai ales la o lucrare de investiții! Nu-și permite nimeni să încalce legea sub nici o formă
și nici nu este obligat să facă lucrul acesta.
Revin! S-a scos la licitație, a venit o firmă și a câștigat bloc pentru cele patru
parcări. Vă dați seama că, condițiile sunt similare pentru că discutăm de zo ne similare.
Toate au spații verzi, și la blocul 30/513 și în spatele la școala nr.5. Acolo am mai găsit
loc să facem parcări! Doar acolo unde au mai fost spații verzi, așa zise spații verzi, dar
neclasificate ca și spații verzi, zone cu iarbă spontană crescută, în care oricum trăgeau
mașinile parcate acolo, dar pe noroi.
9

Drept urmare, suntem în faza în care finalizăm studiile de fezabilitate, urmează să
scoatem la licitație proiectarea și să scoatem după aceea din nou la licitație execuția. Vă
spun: sunt licitații, prețul cel mai scăzut a rămas iarăși criteriul de bază. Am înțeles că
mai sunt și alte discuții vis-a-vis de prețuri. Sunt făcute de o firmă autorizată! Nu o să vin
eu, administrație locală și să contest ceea ce a scris o firmă autorizată? Piața va stabili
care este prețul corect!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Corect, domnule primar! Tocmai
asta stabilește, piața! Și de asta pusesem întrebarea: în condițiile în care la alte Primării se
efectuează cu o treime de preț pluvialul. Am voie să vă întreb fiindcă stabiliți o dată suma
asta mare, este foarte ușor pentru anumite firme să jongleze ulterior cu prețul. Și
consilierii, colegii mei din mandatul trecut, s-au opus tot datorită acelorași probleme –
prețul. Cu prețul acela construiați de trei ori mai multe parcări și mai multe parcuri de
joacă.
Domnul consilier Ilie Clement: Domnule consilier Anghelescu, am o curiozitate!
De unde aveți dvs. informația cum că la alte primării, prețul la anumite produse este o
treime din ce contractează Giurgiu?
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: O să vi le aduc! Din sectorul 6. La
ședința următoare, de la secretarul Primăriei de sector nr.6.
Domnul primar Barbu Nicolae: În aceleași condiții, cu aceeași situație de fapt, cu
aceeași situație din teren? Eu vă spun că la București sunt prețurile duble! Ca să discutăm
la modul corect.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: La Primăria Generală, poate.
Domnul consilier Ilie Clement: Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
7 abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau).
Punctul 17: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru „Extindere carosabil strada Arcului – Faza S.F.”, Municipiul
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 consilier Matei Mihai: Sunt aceleași prețuri mari pentru proiectare și eu
nu știu cum se va realiza ceea ce vă doriți dvs.. Ați motivat că ISU nu ne dă nu știu ce
aprobare, că nu au loc mașinile pompierilor să treacă în caz de incendiu. Dar pe unde o să
treacă, că am fost acolo? Să cumpărăm din curtea vecinilor pe un preț foarte mare, că nu
au pe unde să treacă?
Domnul primar Barbu Nicolae: Se lărgește!
Domnul consilier Ilie Clement: Domnule Matei, la proiect sunt atașate niște
fotografii.
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Domnul consilier Matei Mihai: Le-am văzut! Sunt la toate proiectele fotografii!
Din avion, din….
Domnul primar Barbu Nicolae: Pe acolo vor trece!
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii?
Domnul consilier Matei Mihai: La cheltuieli diverse și neprevăzute sunt sume
exorbitante! 800 de milioane! De unde știm noi că o să avem nevoie? Ce o să apară pe
parcurs?
Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă nu sunt, nu se plătesc!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Da, dar și prețul pentru efectuarea
propriu-zisă a lucrărilor e aproape cu cel al amenajării de șantier!
Domnul primar Barbu Nicolae: Este cineva din grupul PNL, inginer? Vă
mulțumesc!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Eu am dublă calitate.
Domnul primar Barbu Nicolae: Mulțumesc!
Domnul consilier Pick Ladislau: Am înțeles că se vrea a se face și trotuar, poate
facem și pistă de biciclete.
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule doctor, există un proiect! Ați înțeles sau
ați văzut? Nici eu nu m-am uitat pe el.
Domnul consilier Pick Ladislau: Am fost acolo.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! Proiectul l-ați văzut?
Domnul consilier Pick Ladislau: Da.
Domnul primar Barbu Nicolae: Și ce spune proiectul? Se face trotuar sau nu se
face? Vă mulțumesc!
Domnul consilier Țigănilă George: Dar nu e terenul pentru a face așa ceva? Și
trotuar și ….
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, ați văzut în SF vreo remarcă
cum că dacă se face aceasta, trebuie să cumpărăm teren? Ați citit undeva? Dacă nu ați
citit? Ați citit undeva în proiect că trebuie să cumpărăm teren?
Domnul consilier Țigănilă George: Păi, nu, dar ne-am uitat pe proiect!
Domnul consilier Matei Mihai: Nu avem cum să facem.
Domnul consilier Țigănilă George: Hai la fața locului să vem dacă se poate face!
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, dvs. nu ați citit proiectul și
vreți să mergem la fața locului? Dăm cu pasul, dăm cu rubla? Ce Dumnezeu! Vă
mulțumesc! Nu aș vrea să intru în alte amănunte! Dvs. sunteți expert în a face construcții
și a lua autorizația după, făcând cu pasul. Haideți să intrăm în lucruri serioase! La noi se
fac proiecte, pe baza proiectului se fac lucrările. Vă mulțumesc!
Domnul consilier Ilie Clement: Dacă mai sunt discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 7
abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau).
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Punctul 18: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru „Sistematizare verticală zona adiacentă Punct Termic 15” din
Municipiul 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? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 7
abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau).
Punctul 19: proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în administrarea
societăţii GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., a decoraţiunilor de iarnă
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 Țigănilă George: Până acum unde erau decorațiunile și cine le-a
avut?
Domnul primar Barbu Nicolae: Ați citit domnule consilier? Ați citit proiectul? Ce
Dumnezeu! Veniți în ședința de Consiliu și bateți maidanul aici?
Domnul consilier Țigănilă George: Nu batem maidanul.
Domnul primar Barbu Nicolae: Ați citit proiectul de hotărâre? Au fost
achiziționate, că dvs. ați aprobat în luna octombrie achiziționarea de către Primărie a
acestor ornamente.
Domnul consilier Țigănilă George: Până acum unde au fost?
Domnul primar Barbu Nicolae: La Primărie! Sunt în patrimoniul Primăriei.
Domnul consilier Țigănilă George: Eu asta v-am întrebat, dar dvs. ați răspuns cu
totul altceva.
Domnul primar Barbu Nicolae: Pe stâlp au fost, da!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Cred că este vorba de decorațiunile de iarnă
care au fost achiziționate anul trecut.
Domnul primar Barbu Nicolae: În octombrie.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Celelalte decorațiuni de iarnă pe care le-am
avut, știu că au fost bine conservate, păstrate…. Doamna consilier, beți apă dacă vă e sete
și nu vorbiți și când beți apă că nu….
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Îmi cer scuze, domnule
consilier!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Consider, că nu suntem la piață, vă rog
frumos! Deci, întrebarea este următoarea: celelalte decorațiuni de iarnă pe care le-am
avut, știu că sunt la GSL. Încă o dată spun, nu le-am văzut pe teren pentru că altfel trebuia
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să fie orașul, de două ori cu decorațiuni. Sunt cele pe care le-am cumpărat și le-am văzut
peste tot, iar celelalte, nu le-am văzut pe nicăieri. Sunt probabil în continuare la GSL.
Întrebarea pe care vroiam să v-o pun: am văzut că se pregătește, ca partea electrică, tot ce
înseamnă parte electrică, să fie dată viitoarei instituții – GSP. Atunci de ce nu facem acest
lucru din start? Să-l dăm GSP-ului care va fi următorul administrator.
Domnul primar Barbu Nicolae: Vă dau răspunsul! Și eu am pus aceeași întrebare.
Le au deja, dumnealor le-au montat, dumnealor le-au demontat. Tot ei le-au strâns și leau înregistrat și le-au pus. A le face în momentul acesta, cedarea directă către o societate
care nu le-a văzut, înseamnă…. Sincer! Mi-a fost teamă să nu mai plece. Așa rămân în
administrarea GSL-ului, iar la toamnă când o să înceapă montajul cu hărtiile pe masă, le
numără… Dacă le mai mișcă odată, le ia de pe unde sunt ele, așezate bine în pachete și
începe să le desfacă, să le numere, să le ridice, le sparge. Am preferat să le lăsăm GSLului care le-a administrat și care le-a montat și le-a demontat în perioada de iarnă, iar la
toamnă când face predarea, o să dăm hotărâre. Face și predarea și le și montează și le ia în
primire. Sunt lucruri mai fine. Să știți, domnule Vladu că s-au pus toate. Am reparat în
luna august, septembrie și ceva din octombrie tot ce exista vechi, și au fost puse. Orașul a
arătat mult mai mult decât aveam în alți ani, pentru că pe șoseaua București și strada
Gării au venit lucruri noi și parcul Mihai Viteazu, iar tot ce a fost pe șoseaua București și
strada Gării s-au montat către locurile celelalte. Cred că și la domnul Țigănilă pe stradă
au fost, până la urmă.
Domnul consilier Țigănilă George: Au fost câteva.
Domnul primar Barbu Nicolae: La anul vor fi mai multe!
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Cu tot respectul pentru domnul
consilier Vladu, nu suntem întradevăr la piață, dar așa cum a spus și domnul primar, cred
că și dumnealui și toată lumea, a putut să observe că în acest an orașul a fost extraordinar
de frumos luminat, inclusiv pe acele străzi, unde ani de zile nu s-a aflat nici măcar
iluminat public. Iarna trecută, în luna decembrie, ne-am putut bucura inclusiv de cele
vechi. Eu, chiar am făcut fotografii pentru că eram sigură că vor exista astfel de remarci,
destul de răutăcioase. Vă mulțumesc!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Felicitări, doamna consilier, ați învățat să
vorbiți în Consiliu, înscriindu-vă la cuvânt și nu, întrerupându-l pe celălalt.
Domnul consilier Ilie Clement: Valabil și pentru domnul Țigănilă!
Domnul consilier Țigănilă George: Ați făcut fotografii ca să vedem cum arată
centrul și periferia? Sau nu ați ajuns acolo cu fotografiile?
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Cu tot respectul…
Domnul consilier Ilie Clement: La mine în cartier, nu au fost! Nu este un capăt de
țară!
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Cu tot respectul domnule
consilier, să știți că fac fotografii orașului meu! Da? Și cu tot respectul vă spun, au fost
ani de zile când copilul meu nu s-a bucurat de luminițele…..
Domnul consilier Ilie Clement: Mulțumim, doamna consilier! Supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 20: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru „Realizare parcări adiacente blocuri de locuinţe - zona bloc
200 CF”, Municipiul 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? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 7
abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau).
Punctul 21: propunere privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice
pentru „Realizare parcări adiacente blocuri de locuinţe - zona bloc P3 şi P8”,
Municipiul 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? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 7
abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau).
Punctul 22: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico economice pentru „Realizare parcări adiacente blocuri de locuinţe - zona Şcoala
nr.5, adiacent Sala de Sport”, Municipiul 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? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 7
abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina
Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian
Valentin, domnul Pick Ladislau).
Domnul primar Barbu Nicolae: Aș vrea să mai adaug un singur lucru pentru
cetățenii care ne vizionează. Să știți că ședințele de Consiliu local chiar sunt vizionate și
chiar mi-au spus cetățenii că datorită faptului că două televiziuni au intrat în faliment, o
parte mare a orașului a rămas fără aceste informații pentur că nu mai au la ce post de
televiziune să vizioneze ședințele de Consiliu local.
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Vreau să transmit cetățenilor că pe lângă cele șapte proiecte pe care greu de tot
anul trecut, au trecut de ședința de Consiliu local și care acum după aproape 10 luni vor
intra în faza de execuție și prin care se vor realiza peste 280 de parcări noi în zone
aglomerate de mașini. Prin aceste patru proiecte aprobate astăzi, venim în fața cetățenilor
cu încă 200 și vreo 20 de parcări noi. Doar 80 sunt în zona PT15, în zona blocurilor de la
autogară.
Să știți că municipiul Giurgiu are nevoie de parcări! Uitați-vă când veniți dimineața
la serviciu, că nu mai e Giurgiul de altă dată. Stai la intersecții până reușești să intri, stai
la semafor și de obicei prinzi și al doilea semafor, ce nu s-a întâmplat niciodată în
Giurgiu.
Ați fost astă iarnă când a nins mai mult decât eram noi pregătiți și a fost un calvar
să intervi în zone aglomerate. Cartierul Tineretului este o zonă mult mai aglomerată ca
alte dăți pentru că ea nu a fost gândită în anii 70 ca o zonă cu parcări ample și cu o
mentalitate și o gândire ca cetățenii să aibă mașini. Dacă avea o biciletă era de ajuns,
acum sunt familii care au și 2 și 3 mașini, nu mai au unde să parcheze, parchează pe
trotuar, parchează pe spațiul verde, parchează pe unde apucă, se ceartă între ei.
Vom aproba luna viitoare și regulamentul privind parcările de rezidență. A trebuit
să-l abgradăm, să-l îmbunătățim cu ultimele legislații, cu ultimele măsuri și prevederi
legale, inclusiv și vreau s-o spun aici, că sigur se va junge la această discuție în presă.
Vreau să preîntimp, se aprobă și regulamentul ridicărilor de mașini, dar nu să venim să
ridicăm mașinile din oraș cum eram obișnuiți pe vremea guvernării sau administrației
PNL. Deci, nu ridicăm mașinile din oraș, dar trebuie să avem acest regulament valabil, ca
acolo unde avem parcări de domiciliu și cineva cu rea intenție nu eliberează locul după
orele 16, să avem posibilitatea ca să ridicăm mașina care stă pe un loc fără autorizație de
parcare de domiciliu. Se vor scoate toate parcările de domiciliu la închiriere, conform
regulementului și conform hotărârii de Consiliu local din 2010 și după, în perioada 16 000800 dimineața, este utilizat de cel care are contractul semnat. În celălalt interval de timp
este la liber, dacă-i liber, poți să parchezi mașina, dar după orele 16, locul este al celui
care și-a plătit parcarea respectivă și rămâne acolo. Dar, dacă vine cineva și nu dorește, ca
să preîntâmpinăm și să-i dăm un instrument Poliției Locale să intervină în timp util,
pentru că te judeci cu el, pleacă și nu coboară și atunci plângi lângă mașină și omul
începe să-i desumfle roțile. Am gândit acest, bineînțeles bazat pe regulamentul nou de
ridicare aprobat de guvern. Și avem acest instrument, Poliția Locală are acest instrument,
după 5 minute vine și-i ridică mașina și nu are decât celălalt să plătească cât o vrea ca săși parcheze mașina.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Am și eu o întrebare. Foarte bine că
ați gândit…
Domnul primar Barbu Nicolae: Vă mulțumesc domnilor consilieri că ați fost de
acord să se facă aceste parcări ca să putem să …
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Sunt de acord să facem de trei ori
mai multe parcări.
Domnul primar Barbu Nicolae: Știu! Degeaba!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Având în vedere regulamentul pe
care sunteți pe cale de a-l aproba…
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Domnul primar Barbu Nicolae: Nu e aprobat.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Bun! Tehnic vorbind, există un
anumit număr de mașini, dar în acea asociație de proprietari stau mai multe asociații, cu
restul ce faceți? Nu e bine să vă gândiți, eu aș fi de acord să creați și alternative, parcări
publice. Astfel încât, dacă cineva de pe scara blocului nu a mai avut loc…
Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă nu le votați, domnule consilier, cum să le
facem?
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Tocmai de asta…..
Domnul primar Barbu Nicolae: Astea sunt publice!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Ar trebui să facem de trei ori mai
multe!
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, știu! Dar nu le votați!
Domnul consilier Matei Mihai: Se poate face parcări supraterane. Așa am ușura
munca și celor de la deszăpezire, nu ar mai sta pe trotuar și așa mai departe.
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, dar nu le votați! Și de ce să le mai facem, dacă
nu le votați?
Domnul consilier Matei Mihai: Propunem să le facem supraterane și noi le votăm.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii pe marginea proiectului?
Domnul consilier Pick Ladislau: Vreau să fac o precizare pentru giurgiuveni: în
spatele celor 7 voturi de abținere nu stă ideea de a nu se face parcări. Noi considerăm că
la aceeași valoare, s-ar putea face mai multe. Deci, acesta era motivul! În nici un caz nu
suntem împotriva locurilor de parcare, probabil vor fi discuții și când se vor face locurile
private sau așa ceva.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Când ajungem la un preț al unui
singur loc de parcare care e de trei ori mașina care parchează acolo...
Domnul consilier Țigănilă George: Aș vrea să vă mai pun eu o întrebare.
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu zic să vă întâlniți la partid și să dezbateți și să
puneți un lider care să vă reprezinte.
Domnul consilier Țigănilă George: Păi, nu, că vă pun dvs. întrebarea, domnule
primar!
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! Spuneam că numai dvs. dezbateți pe
proiecte care nu le-ați aprobat. Mai bine vă întâlniți la partid, stabiliți un lider de grup și
acela pune toate întrebările.
Domnul consilier Țigănilă George: Eu de exemplu, dacă locuiesc în altă parte, pot
să închiriez și eu acolo la bloc, parcare?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu! Ați citit regulamentul? Sunteți consilier, nu
sunteți om după stradă care nu e informat!
Domnul consilier Țigănilă George: Ca să știe și cetățenii!
Domnul primar Barbu Nicolae: Cetățenii știu! Dvs. trebuie să vă informați, să citiți
pe site-ul Primăriei că este în dezbatere. Să citiți regulamentul Primăriei că sunteți
consilier și apoi să ieșiți pe piață să le spuneți oamenilor când vă duceți în campanie:
domne, uita asta să faceți. Să fiți dvs. informat! Nu, dvs. mă întrebați ca omul după
stradă. Dvs. nu sunteți omul duppă stradă! Dvs. sunteți consilier în Consiliul local al
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municipiului Giurgiu și aveți obligația să vă informați, ca să informați cetățenii. E
obligație, nu e drept!
Domnul consilier Țigănilă George: Domnule primar, eu am mai multe proprietăți
de exemplu. Aș putea să iau de unde nu am adresa și am apartament acolo?
Domnul primar Barbu Nicolae: Ca să vă dau dvs. ca cetățean, nu ca și consilier?
Nu!
Domnul consilier Ilie Clement: Domnule consilier, avem punctul ”Diverse” ! Nu
are nici o legătură cu proiectul pe care-l discutăm și am rugămintea când dvs., distinși
colegi, să vă înscrieți la cuvânt, e dreptul fiecăruia, dar să nu ne mai aducem aminte și să
întrebăm de zece ori sau să punem zece întrebări. În cuvântul fiecăruia, să cuprindeți toate
problemele pe care vreți să le ridicați, asta pentru operativitate și pentru respect și timp.
Da!
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri? 7 abțineri (doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna
Sîrbu Adelina Veronica, domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul
Anghelescu Adrian Valentin, domnul Pick Ladislau).
Punctul 23: proiect de hotărâre privind aprobarea casarea autoutilitarei m arca
IVECO, tipul 35C11V Daily, cu numărul de înmatriculare GR 10 PCG şi
achiziţionarea unui autoturism nou prin „Programul de stimularea înnoirii
parcului auto naţional”
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? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 24: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei,
Statului de funcţii şi a Regulamentului de Organizare şi Funcţionare ale
Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu
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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 25: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.273/29.07.20 15 privind
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din dom eniul
public al Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al
Municipiului Giurgiu nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind
însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului
Giurgiu
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: Se pare că și la acest proiect discutăm de
formă pentru că se radiază suprafața de 6765 mp, spații verzi, parcări și teren de joacă
pentru copii și se intabulează această suprafață de 6340 mp și rămâne în aer 425 mp.
Domnul director Trăistaru Cristian: Erau două poziții în aceeași zonă. În urma
măsurătorilor e vorba de patru loturi care nu figura în capitolul inventarul bunurilor
domeniului public, nu figura ca și parc. În urma măsurătorilor a rezultat acea suprafață și
a fost de două ori, una în spații verzi și una era dincolo.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am înțeles! Întrebarea este: radiem 6765 mp și
înscriem…
Domnul primar Barbu Nicolae: Cât avem exact! Atât e în cartea funciară! Atât e
măsurătoarea!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Și una și alta era intabulată!
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu!
Domnul director Trăistaru Cristian: Nu! Nu era intabulat!
Domnul primar Barbu Nicolae: Asta era întrebarea mea, domnule consilier!
Domnul director Trăistaru Cristian: Nu toate bunurile care figurează în domeniul
public sunt și intabulate.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am observat că și la cealaltă întrebare pe care
am avut-o, era și părerea dvs..
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! La prima era ok! Haideți, să vă spun ce e
la a doua. La prima aveați dreptate, la a doua e o altă problemă și vroiam s-o adresez
consilierilor.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Atunci trebuie undeva specificat că din
măsurători a reieșit 6340 mp și 425 de mp nu există, că altfel, așa cum este prezentat în
documentație, radiem o suprafață mai mare….
Domnul primar Barbu Nicolae: În raportul de specialitate e trecut.
Domnul director Trăistaru Cristian: În raportul de specialitate a fost trecut.
Domnul primar Barbu Nicolae: Ba da! În raportul de specialitate este trecut ca
fundamentare a hotărârii.
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Doamna consilier Ciulacu Mirela: Raportul de specialitate nu face parte integrantă
din hotărâre, trebuie să se regăsească precizarea făcută de domnul Vladu în hotărâre.
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnul secretar trebuie să ne spună.
Domnul consilier Vladu Alexandru: La prima citire și la prima vizionare se trage
concluzia că se înscrie mai puțin 425 mp în cartea funciară, după care vom descoperi că
peste câteva luni de zile, undeva, am mai descoperit 425 mp și-i vom…
Domnul director Trăistaru Cristian: Nu putem să-i descoperim că astea sunt
măsurătorile.
Domnul secretar Roșu Petre: Putem trece la 6340 mp, menționăm: rezultate din
măsurători. Și atunci am rezolvat problema!
Domnul director Trăistaru Cristian: În tehnica legislativă nu trebuie făcute aceste
specificări, decât în raportul de specialitate.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Dar nu apare în hotărâre! Nu face parte
integrantă din hotărâre!
Domnul director Trăistaru Cristian: Este doar o modificare la o hotărâre care a fost
inițial aprobată, respectiv 273. Nu trebuie făcute aceste specificări!
Domnul primar Barbu Nicolae: Bun! Haideți să vă spun! Un singur lucru aș fi vrut
să zic domnilor consilieri PNL. Este al doilea lucru care-l găsesc neînregistrat - parcul. O
să mă trezesc că dacă ne apucăm să curățăm pe acolo și o să vină iarăși nu știu câte
sesizări că tăiem lucruri din parcuri și facem, vreau să vă spun că și acest parc nu era
trecut în inventar. Cum s-o fi făcut? Cum l-or fi construit? Ca mijloc circulant, că mijloc
fix nu a fost trecut! Până acum discutăm de parcul Tineretului neînregistrat….
Administrația PNL a dvs.! Întrebați-l pe domnul …. Cine a fost!
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Ne certați pe noi!
Domnul primar Barbu Nicolae: Dvs. reprezentați PNL-ul și până la urmă, păreți
mai catolici decât Papa când e vorba de lucrări de investiții și vă uitați la virgulă, în
schimb sunt lucruri care nu s-au înregistrat. Deci, parcul Clopotari nu a existat în
domeniul public al municipiului! Puteam să facem ce vrem! Să-l dăm, să-l ia cine vrea.
Sunt lucrări făcute acolo? Cum s-or fi făcut lucrările acelea? Așa cu mâna….
Domnul consilier Pick Ladislau: Nu erați consilier, domnule primar?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu! În 2003, nu! Nici nu mă gândeam, nici nu
cochetam.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 26: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local nr.129 din data de 06 aprilie 2016 privind aprobarea acordării
unui sprijin financiar în sumă de 70.000 lei, Episcopiei Giurgiului, reprezentând
finalizare lucrări de amenajare, renovare şi reabilitare a imobilului situat în
Municipiul Giurgiu, Bulevardul Bucureşti, nr.64 A, locaţie unde va funcţiona
gradiniţa socială pentru copii proveniţi din familii monoparentale sau victime ale
violenţei în familie
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
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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 Anghelescu Adrian Valentin: E saludabil gestul. Am doar o
întrebare. Dacă s-au adresat în februarie anul trecut și doreau să finalizeze această lucrare
până în mai anul trecut, de ce nu s-a făcut?
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, îmi pare rău! La domnul
Țigănilă accept că nu și-a citit materialul, dar nici dvs. nu l-ați citit?
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Ba l-am citit! Și se încheie exact cu
o adresă a Episcopiei.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! Ați citit ce scrie? E doar o rectificare a
unei erori la hotărârea… Din greșeală! Uitați! Se modifică în sensul rectificării adresei
imobilului de la nr.68A la nr.86A. Au trecut eronat în adresă.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Nu vorbim de număr, ci de cea
adresată în februarie anul trecut.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aceea e aprobată, banii cheltuiți și justificați, tot.
A fost o singură eroare!
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Eroarea Episcopiei!
Domnul primar Barbu Nicolae: E eroarea Episcopiei și acum noi îndreptăm
eroarea prin hotărâre.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Domnule primar, vă citesc! Pentru
realizarea acestui obiectiv se impune finalizarea lucrărilor de amenajare, renovare,
reabilitarea imobilului situat în municipiul Giurgiu, șoseaua București nr.64A, locație
unde va funcționa această grădiniță așa încât ea să fie dată în folosință la începtul lunii
mai 2016.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Au mai folosit o dată copy-paste! Asta a fost!
Domnul primar Barbu Nicolae: Deci, anul trecut am refăcut pentru că trebuia să-i
dăm exact titulatura care trebuie din aprobarea trecută. Nu puteam să trecem: se rectifică
doar atât.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Este doar o justificare.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu m-ați înțeles! Banii s-au dat, s-au justificat.
Acum facem o rectificare a hotărârii trecute.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Se modifică numărul.
Domnul primar Barbu Nicolae: Numărul ăla cu numărul ăla.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Această clarificare o vroiam.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 27: proiect de hotărâre privind aprobarea reţelei şcolare din Municipiul
Giurgiu în anul şcolar 2017-2018
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
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Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Comisia de învăţământ a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Oprișan Gigi: Eu și doamna Sîrbu Adelina nu participăm la vot.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? 19 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 28: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentelor
privind regimul finanţărilor nerambursabile din fondurile Bugetului Local al
Municipiului Giurgiu, alocate pentru activităţi nonprofit de interes local în
domeniul Educaţie - Tineret - Mediu, domeniul Sport, domeniul Culte, domeniul
Social şi a Programului anual al finanţărilor nerambursabile de la Bugetul
Local al Municipiului Giurgiu, pentru activităţi nonprofit de in teres general,
aferent anului 2017 aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr.459 din data de
21 decembrie 2016
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 29: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Actului
Constitutiv al Societăţii Comerciale „Întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor 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: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Ionescu Ovidiu Liviu: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am văzut acest proiect, am făcut referire și
mai devreme la el. Faptul că se modifică și denumirea societății în GSP. Avem aici o
problemă, nu o problemă, dar ultimul, punctul 6 – serviciul de ridicare, transport,
valorificare și eliberare sau abandonate, încetează și se va prelua de S.C. Giurgiu Servicii
Locale S.A.. Nu credeți că trebuia să venim cu un proiect alăturat în care trebuia să fie
preluat?
Domnul primar Barbu Nicolae: Urmează să-l dăm! Am zis! Nu au gândit la prima
vedere și am zis că nu mai vin cu unul suplimentar. Că nu deranjează cu nimic, că nu
ridicăm luna aceasta.
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Domnul consilier Vladu Alexandru: Ați mai venit și cu alte proeicte suplimentare!
Domnul primar Barbu Nicolae: Așa e! Același lucru le-am spus! Dar o lună, nu….
Dacă nu au venit, nu au venit.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am văzut că s-a făcut și s-a îndreptat și timpul.
Greșeala din proiectul dinainte în care Administrația Domeniului Public și Privat –
A.D.P.P.-ul, s-a rectificat. Mulțumesc!
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 30: proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei în vederea
obţinerii finanţării prin Programul Naţional de Dezvoltare Locală 2016 -2020,
derulat, finanţat şi monitorizat de M.D.R.A.P., reprezentând Cererea de finaţare
privind dotare cu echipamente şi mobilier specific didactic şi de laborator, alte
categorii de echipamente şi dotări independente necesare unităţii de învăţământ Colegiul Naţional „Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu, dotarea cabinetelui
medical cu echipamente medicale şi alte categorii de echipamente şi dotări
independente pentru unitatea sanitară a Colegiului Naţional „Ion Maiorescu”
din Municipiul Giurgiu
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 31: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Proiectului
Bugetului Local de Venituri şi Cheltuieli pe anul 2017 şi a Listei de Investiţii
aferente
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? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 32: proiect de hotărâre privind aprobarea contractării şi garantării unei
finanţări rambursabile interne, în valoare de 31.039.930 lei, pentru realizarea
unor obiective de investiţii de interes local în Municipiul Giurgiu
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei de buget-finanţe.
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Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am câteva discuții pe baza acestui proiect. Am
văzut și lucrările care sunt prinse a se susține și a se plăti din banii împrumutați, care se
vrea să se împrumute. Nu puneam această întrebare, nu acum și am pus-o de fiecare dată,
referitor la sursele de finanțare cu care s-au venit în Consiliul local și că avem surse să
facem aceste lucruri. Iată că viața ne spune că parcă am avut dreptate, de fiecare dată și că
întradevăr nu sunt aceste surse la Primărie, nici în momentul în care ele au fost trecute,
dar nici acum, ca aceste lucrări să fie finalizate și atunci suntem obligați să venim să
facem acest împrumut. Întrebarea este următoarea: dacă facem acest împrumut care
înseamnă 310 miliarde de lei vechi,ca să ne înțelegem cu toții. Și pe un termen de 10 ani,
cu termen de grație de 3 ani de zile, mie mi se pare că nu e ușoară treaba. De ce?
Domnule primar, așa cum ați anunțat că peste trei ani de zile nu veți mai candida la
Primărie, iar sarcina de a plăti acest împrumut de 310 miliarde, revenine următorului
primar și următoarei administrații. Nu-i normal să încărcăm pe viitorul primar. Nu râdeți,
că e corect! Nu e chiar de râs, având în vedere că în trei ani de zile nu vom plăti nimic din
acest împrumut și urmează să fie plătit de următoarea administrație. Nu știm cine va fi,
dar va fi foarte greu pentru cine va veni, să facă ceva în Primăria municipiului Giurgiu.
Nu am văzut că ați prins aici, fântânile arteziene, care au făcut deliciul României
în ultima zi. V-ați făcut foarte cunoscut la nivel național, cel puțin pe posturile de radio.
Nu era nici de râs, dar nu era nici de plâns! Observăm cu toții și ce am scos până acum,
anul acesta, o grămadă de proiecte și noi suntem de acord. Noi votăm în general proiecte
legate de Giurgiu și de giurgiuveni. Suntem de acord cu ele, dar trebuie să avem totuși, o
măsură în a stabili aceste proiecte. Cum zice românul: și în funcție de cât ne ține
plapuma. Pentru că altfel, deja, cred că am ajuns cu plapuma până la genunchi și ni se văd
picioarele.
Mi se pare ca proiect, este un proiect bun, în sensul în care se rezolvă niște
probleme pentru locuitorii municipiului Giurgiu. Dar, având în vedere faptul că comasăm
aceste realizări sau vorbim, rezolvăm astăzi cu banii de peste 10 ani de zile, nu este chiar
corect. Acesta este punctul meu de vedere! Nu sunt răutăcios în nici un fel și ați văzut că
nu sunt răutăcios. Eu zic că totuși, era normal, v-am susținut și vă vom susține cu drag,
dacă cumva gândiți un proiect pe 3 ani de zile sau 4 ani de zile, ca fiind responsabilitatea
dvs., ca primar să faceți toate diligențele să obțineți sursele de finanțare, în viito r, pentru
rambursarea împrumutului respectiv.
Domnul primar Barbu Nicolae: Bun! Pot să vă dau răspunsul? În urmă cu cinci ani,
împreună, preluam administrarea orașului Giurgiu. Eu, în calitate de primar, dvs., în
calitate de viceprimar. Și ați avut acces la toate datele și informațiile și în calitate de
consilier, dar mai mult în calitate de viceprimar, la nivelul în care am preluat municipiul
Giurgiu. Gradul de îndatorare era 34%! Nu reușeam să încasăm de la impozite și taxe să
plătim rata la bancă! Nu se mai gândea lumea pe investiții și tot.
Am încercat la vremea respectivă să fac o rescandențare și un plus de creditare și
nu au fost de acord consilierii PNL și o parte din PP-DD, care ulterior au trecut prin PNL
sau pe unde au trecut. Și nu s-a aprobat și 5 ani de zile am rambursat creditul luat de fosta
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administrație și de fostul primar. Am mai plâns, câte un pic așa, dar până la urmă am
găsit surse de unde să îmi duc la bună îndeplinire programul cu care am venit în fața
oamenilor în 2012 și nu le-am promis mult pentru că știam că nu o să am bani mulți să
fac lucrul acesta. Cinci ani de zile am plătit toate oalele sparte și alea prin hârtii și alea
care ne-au venit ulterior prin hotărâri judecătorești definitive. Și acum plătim, 20 și ceva
de miliarde la Consiliul Județean, vreo 17 miliarde niște hotărâri de Consiliu date și
atacate în instanță și plătim pentru ele, și tot plătim. Plătim datorii și oale sparte și lucrul
acesta nu m-a pus în nici o indisponibilitate să zic: am câștigat Primăria și uite! Ce fac eu
acum? Nu am de unde bani, să le spun oamenilor că voi face. Am găsit și am făcut! Și am
mărit veniturile Primăriei, proprii, de la 420 de miliarde și le găsiți în gradul de
îndatorare, aceste informații. Anul următor m-am dus în 480, în 2014 – 515 miliarde, în
2015 - 638 miliarde și 689 de miliarde în 2016. În 2017 depășim 700 și ceva de miliarde.
Deci, ne apropiem aproape de dublarea veniturilor proprii ale municipalității în perioada
aceasta.
Gradul de îndatorare este determinat de veniturile proprii și de rata anuală pe care
trebuie s-o plătești. Acesta este modul de calcul! Crescând veniturile proprii, gradul de
îndatorare scade. Rambursând credite, gradul de îndatorare scade.
Vreau să vă spun că atunci când am aprobat bugetul în 17 ianuarie, aveam acea
prognoză că vom avea aceste surse. Sursele le avem și acum. La sfârșitul lunii ianuarie a
venit o lovitură bumerang, în care a trebuit să ne punem în concordanță cu Decizia Curții
Constituționale, salariile din sistemul public. Și cel mai modest, eu știu, nivel de creștere,
a fost al orașului Brăila. Ei aveau doar un spor de 25% de dispozitiv, câștigat în instanță
și l-am preluat că era și mai simplu așa. Așa trebuia să mergem pentru fiecare funcție la
câte o Primărie, s-o căutăm pe aia care are salariul cel mai mare, să ne aliniem.
Au înțeles, personalul din Primărie și cel din direcțiile Primăriei, că e ok. 25% și nu
mai căutăm în alte părți! 25% la nivelul de salarii s-au dat în ianuarie. A venit Hotărârea
de Guvern care a spus trebuie să mărim salariile existente în ianuarie cu încă 20%. 20% la
cei 25% deja dați, a creat o creștere a salariilor în sistemul public de 50%. De la un fond
de salariu de 60 și vreo 5 de miliarde la nivelul municipiului Giurgiu, am ajuns peste 100
de miliarde în acest moment, doar la nivelul Primăriei. Luând și direcțiile deconcentrate
ale Primăriei, creșterea numai la nivel de salariu este peste 120 de miliarde. Plus, sumele
acestea nu le mai regăsim în susținerea proiectelor pentru că trebuie să iei de undeva banii
aceștia. Salariile trebuie să le dai.
Avem, în acest moment, ne-am luat garanție prin acest credit că vom avea surse de
finanațare pentru toate proiectele, măcar 20% să putem să le demarăm, pentru toate
proiectele care vor avea finanțare națională prin Programul PNDL. Și ați aprobat toate
străzile din zona Ramadan, ați aprobat dvs. și 3-4 școli și licee ca să le modernizăm, sunt
sume pentru care noi trebuie să avem surse financiare, să demarăm, să plătim. Banii ne
vin de la MDRAP când or avea bani. E nevoie de acest împrumut și trebuie făcut în acest
moment, nu să completăm și să nu ținem cont de ce am avut ca nivel de investiții în
perioada aceasta și pentru investițiile următoare.
Vreau să vă spun domnule Vladu, că dacă vă e teamă să luați o Primărie în 2020 cu
grad de îndatorare sub 20%, o să mă răzgândesc și iau eu, Primăria cu grad de îndatorare
sub 20%, încă patru ani și eu vă spun că nu vom avea probleme. Revin, la ce am spus ca
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să vă liniștesc! Revin la ce am spus că nu mai candidez peste trei ani și dacă vă e teamă
să luați o Primărie, nu are sens! Eu îmi asum răspunderea! Cum mi-am asumat la 34%,
îmi asum și pentru 20%.
Domnul consilier Matei Mihai: Și măriți și perioada de creditare de la 10 ani la 15.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nici o problemă!
Domnul consilier Vladu Alexandru: 2020? Să fim sănătoși și vom vedea cine va
junge la Primărie! Ideea, încă o dată vă spun, este că Primăria la ora actuală nu stă pe
roze. Primăria la ora actuală are foarte multe datorii și de anul trecut și probabil, veți
ajunge cu ele, undeva în iulie-august. Sunt foarte multe proiecte pe care le-ați gândit și
care s-au aprobat deja, pentru care trebuie bani de cofinanțare. Mai sunt și alte
împrumuturi! Dvs. ați uitat să spuneți, ați zis jumătate din adevăr. S-a făcut primul
împrumut acum trei ani de zile, nu s-a făcut la suma pe care am gândit-o prima dată…
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu s-a făcut nici un împrumut!
Domnul consilier Vladu Alexandru: S-a făcut un împrumut mai mic.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu! Nu! Nu s-a aprobat deloc! S-a aprobat decât
refinațare prin rescadențare. Mai trebuia să luăm vreo100 de miliarde și nu s-a aprobat.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Bun! S-a făcut o refinanțare și am prelungit în
viitor plata acestui împrumut, care nu știu dacă s-a terminat la ora aceasta. Îmi aduc
aminte perfect că și acum doi ani de zile, am mai făcut un împrumut la Primărie să
plătim, cred că, gigacaloria, nu? Subvenția gigacaloriei! Deci, Primăria stă pe
împrumuturi la ora actuală. Acest împrumut nu este de 100 de miliarde de lei care și ăia
înseamnă foarte mult. Este vorba de 300 de miliarde de lei! 300 de miliarde de lei, îmi cer
scuze, acum poate îmi spune contabilitatea cât va plăti Primăria pentru 300 de miliarde?
Domnul primar Barbu Nicolae: 1,5% avem dobânda, plus Robor.
Domnul consilier Vladu Alexandru: În 10 ani de zile, probabil că vom plăti 400 de
miliarde. Noi trebuie să luăm ce plătim ca Primărie, eu o spun, nu e glumă, chiar susțin…
Domnul primar Barbu Nicolae: Dar, nu e glumă!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Nu o dăm pe glumă! Dacă dvs. vă răzgândiți,
să fiți sănătos! Să mai luați încă 4 ani de zile, să vă scoată lumea după patru legislaturi,
cum l-a scos pe domnul Iliescu! Ideea, încă o dată vă spun, trebuie să fim foarte atenți!
Nu este de glumă! La ora actuală se vorbește și de falimentul primăriilor, instituțiilor de
stat. Deci, în momentul în care nu o să mai poți să-ți plătești serviciile pe care din start leai dat drumul și le-ai trecut deja pe țeava tunului... Vorbim aici și de ce spuneați mai
devreme, de salarii, dar nu numai de salarii care au crescut peste 100 de miliarde, vorbim
aici și de utilitățile Primăriei, care vedeți cu toții în fiecare zi, ceea ce nu se vorbește, dar
simțim cu toții, prețurile cresc, nu scad. Prețurile cresc și noi gândim acum să facem un
împrumut fără să avem în vedere că totuși, părerea mea personală, da, e adevărat că 3 ani
de zile, înseamnă că nu plătim nimic la acest împrumut, doar dobândă și atunci o ducem
mai bine. Dar, vor veni vremuri grele pentru Primăria municipiului Giurgiu, când va
trebuie să ramburseze aceste sume pe care noi astăzi, suntem chemați aici să le aprobăm.
Din punctul nostru de vedere și am discutat foarte bine această problemă la grupul nostru,
nu putem să fim de acord cu acest lucru, nici nu vom vota. Ne vom abține din motivul
clar: nu putem îngloda această Primărie pe 10 ani de zile.
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Vă susținem cu drag dacă reduceți sau măcar renunțați la cei 3 ani de grație. Dacă
renunțați la cei 3 ani de grație și se face o reeșalonare, care înseamnă mult mai ușor
pentru Primăria municipiului Giurgiu, trebuie să analizăm, să vedem care sunt acele
cheltuieli. Dar nu ne putem permite să înglodăm Primăria municipiului Giurgiu. Este clar
și încă o dată vă spun: susțin acest lucru! Banii aceștia se duc în lucrări, nu se duc nici
măcar în studii, se duc în lucrări care trebuie finalizate. Da, dar pentru asta, ne-am luat
răspunderea atunci când ne-am pus pe listă. Mulțumesc!
Domnul primar Barbu Nicolae: Repet, ca la un moment dat cetățenii să înțeleagă
adevărul. În acest moment, cu acest credit gradul de îndatorare va fi de maxim 22%.
Deci, nu las o Primărie mai îndatorată decât am luat-o! Când am luat Primăria, când
oamenii m-au numit primar prin votul lor majoritar, aproape, Primăria avea 34%! Atunci
discutam de un posibil faliment pentru că limita maximă este 30. Faptul că acel credit era
în valută, devalorizarea cursului leu a făcut ca să urce artificial la 34%. Când s-a luat
creditul atunci de către fosta administrație liberală, s-a luat credit cu pâna la 29,9%, la
blană. Noi avem acest credit pentru dezvoltare.
Și de ce nu se poate face fără termen de grație, domnule Vladu? Pentru că nu
cheltuim banii aceștia într-o vară și am terminat cu ei. Nu avem cum! Dacă observați,
sunt două poziții: modernizare ansamblu de străzi situate în zona 1, adică în zona
Ramadan și zona 2, tot zona respectivă. Deci, toate străzile de piatră și pământ vor fi
asfaltate. Să le spui oamenilor că nu vă asfaltăm străzile, că vezi Doamne, nu vrem să
îndatorăm Primăria mai mult decît ne permite legea sau mai puțin decât permite legea,
înseamnă că ați trecut prin două campanii în care le-ați spus oamenilor ăștia că le veți
asfalta străzile și acum nu aprobați, ca să nu le asfaltăm. Că dacă dvs. nu aprobați și nu
aprobă nici PSD-ul....
Domnul consilier Vladu Alexandru: Aveți întotdeauna ideea asta, de a transforma o
discuție serioasă în program politic.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! Politica a fost și a dvs.!
Domnul consilier Vladu Alexandru: S-a terminat cu campania electorală! Nu
transformăm această discuție care este foarte serioasă din Primăria municipiului Giurgiu,
într-o discuție politică, ce am promis și ce nu am promis oamenilor. Putem să promitem
exact ceea ce putem să facem.
Domnul primar Barbu Nicolae: Asta putem să facem, domnule Vladu! Nu, domnule
Vladu! Eu am să termin toate străzile de asfaltat! Giurgiu va arăta 100% cu apă,
canalizare, toate străzile care le-am preluat 54 de km de piatră și pământ vor fi asfaltate.
85% vor avea gaze și vom avea un oraș cu utilități, un oraș așa cum ar trebui, european.
Vreau să vă spun că viitorul primar va face smart citie, va face o dezvoltare
inteligenta a orașului. Nu poți să faci o dezvoltare inteligentă când mergi prin gropi, prin
piatră și pământ. Lucrurile astea trebuie să se facă, indiferent de ce eforturi avem de făcut,
iar eforturile pe care le face municipalitatea, nu sunt mai mari decât eforturile care au fost
în 2012. Asta încerc să spun și asta încerc să transmit cetățenilor și sunt necesare aceste
lucrări! Departe de celelalte investiții pe care le vom face cu fonduri europene, o să le
vedeți și pe acelea, dar trebuie să venim, pentru că aceste lucrări nu sunt finanțabile din
fonduri europene. Dacă ar fi fost finanțabile le opream și le dădeam drumul pe fonduri
europene. Sunt finanțabile din fonduri naționale, dar trebuie să avem o cofinanțare și noi.
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Aici este nevoie! Nu poți să te duci la Ministerul Dezvoltării și să spui: dă-mi un proiect
de 10 milioane de euro, că atât face asfaltarea tuturor străzilor din zona respectivă și să
zici că tu nu ai nici măcar 1 milion de euro sau două milioane.
Deci, am pus deoparte din acest credit 2 milioane să putem face, să demarăm
lucrările de anul acesta și este promisiunea mea față de cetățeni. Lucrările vor demara
anul acesta! Asfaltare a străzilor din cartierul Ramadan și toate străzile de piatră și
pământ, iar dacă vreți să le spuneți altceva că îndatorăm Primăria, mergeți în teren și
spuneți-le oamenilor. Eu le-am spus că le asfaltez indiferent și acesta este programul meu,
programul pe care mi l-am asumat, programul cu care am ieșit în fața cetățenilor și revin,
același mod de gândire ca și la PSD. Mi-am asumat acest program, mi-am asumat în fața
oamenilor și oamenii au avut încredere în acest program și m-au reales. Dacă nu aveau
încredere, vă alegeau pe dvs. și pe data de 6 erați în Primărie, dar n-a fost să fie!
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu sunt, supun la vot proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 11 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 10 abțineri
(doamna Meclea Alina, domnul Ţigănilă George, doamna Sîrbu Adelina Veronica,
domnul Matei Mihai, doamna Ciulacu Mirela, domnul Anghelescu Adrian Valentin,
domnul Pick Ladislau, domnul Muscalu Ionel, domnul Vladu Alexandru, domnul Gâdea
Gheorghe).
Punctul 33: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Proiectului
Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din
venituri proprii şi subvenţii pe anul 2017
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? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 34: proiect de hotărâre privind aprobarea Acordului de Parteneriat între
Asociația Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate-Sastipen, Direcția de
Sănătate Publică Giurgiu și Primăria Municipiului 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? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 35: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare în vederea
obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016 -2020,
derulat, finanțat și monitorizat de M.D.R.A.P. privind dotarea cu echipamente și
mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipam ente și dotări
independente necesare unității de învățământ - Școala Gimnazială Academician
”Marin Voiculescu” din Municipiul Giurgiu
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 36: proiect de hotărâre privind aprobarea cererii de finanțare în vederea
obținerii finanțării prin Programul Național de Dezvoltare Locală 2016 -2020,
derulat, finanțat și monitorizat de M.D.R.A.P. privind dotarea cu echipamente și
mobilier specific didactic și de laborator, alte categorii de echipam ente și dotări
independente necesare unității de învățământ – Colegiul Tehnic ”Viceamiral
Ioan Bălănescu” din Municipiul Giurgiu
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement:Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 37: proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada martie - mai 2017
Domnul consilier Ilie Clement: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Ilie Clement: Propuneri, vă rog !
Domnul consilier Oprișan Gigi: Propun pentru următoarea perioadă să fie candidat
pentru funcția de președinte, domnul Dragomir Ion – consilier din partea grupului PSD.
Domnul consilier Ilie Clement: Dacă mai sunt și alte propuneri? Nu mai sunt!
Supun la vot. Cine este pentru? 21 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Sunt anexate:
1. Informare privind Decizia nr.10/2 din data de 06.12.2016 privind prelungirea
termenului pentru realizarea măsurii de la pct.1.1 dispusă prin Decizia
nr.10/1/30.09.2015, la U.A.T. Giurgiu;
28

2. Raport privind desfăşurarea activităţi asistenţilor personali în semestrul II al anului
2016;
3. Raport al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu privind serviciile şi activităţile de
asistenţă medicală comunitară, derulate în Municipiul Giurgiu în perioada semestrului II
2016.
Diverse:
Domnul consilier Muscalu Ionel: Vreau să vă rog pe dvs., ca și colegi în Consiliul
local să discutăm totuși acest regulament prin care se votează acești cetățeni de onoare ai
municipiului Giurgiu. Poate că, eu știu că s-a respectat și în cazul meu, regulamentul și
chiar nu era nici o problemă din punct de vedere legal. Dar, dincolo de asta, poate ar
trebui făcute niște criterii mai stricte, poate ar trebui făcute, eu știu, niște rigori care să nu
lase loc de interpretări după aceea pentru că este ușor să... Și nu s-a întâmplat până acum
în general, e prima dată când se discută atât de amplu. M-a bucurat lucrul ăsta, pentru că
asta mi-am dorit! Să discutăm mai mult și să discutăm cum se cuvine despre ce înseamnă
de fapt acest cetățean de onoare și dacă merită sau nu, cineva să devină cetățean de
onoare. Pentru că ați văzut, în spațiul public s-a discutat și la alte personalități pe care leam votat aici, dar, poate că ar trebui făcut ceva. Nu știu, o comisie, ceva, care să mai
stabilească ceva în plus la acele lucruri, în așa fel încât să nu mai existe discuții și
dispute, nu? Vă mulțumesc!
Domnul primar Barbu Nicolae: Am să vă dau și eu răspuns, o să vă dea și domnul
secretar. Stă în puterea dvs.! Nu vă uitați la primar! Consilierii sunt cei care stabilesc
acest regulament.
Domnul secretar Roșu Petre: De fapt, acest regulament reprezintă un capitol
distinct în Statutul Municipiului. Acolo sunt niște criterii punctuale, dar nu foarte
detaliate și concrete. Sunt mai mult la modul general. Întradevăr, poate trebuie modificat
acest capitol din Statutul Municipiului sau eventual, nu știu, dacă trebuie un regulament
special pentru cetățean de onoare și o dezbatere pe criteriile concrete pentru care se
acordă acest titlu. Întradevăr, dar e bine ca o comisie sau din cadrul Consiliului local să
studieze această problemă.
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu aș vrea să vin cu o completare tot la modul în
care se aprobă și se dezbate. Ar fi bine ca pentru orice cetățean, acum era cazul dvs., erați
consilier și era treabă simplă. Dar, pentru orice cetățean care este propus, înmânarea
titlului să se facă la următoarea ședință. Este, de multe ori jenant, pentru mulți dintre noi
când se dezbate acordarea acestui titlu, cetățeanul respectiv este prezent și noi ne aducem
aminte și povestim tot ce e bine și ce e rău și la un moment dat... Când e de bine, e de
bine, dar când e de rău, stă omul aici și se gândește: ce oi fi căutat eu?
Domnul consilier Ilie Clement: Dacă e post mortem?
Domnul primar Barbu Nicolae: Să nu vină nici măcar familia, că iar, e rău! Deci,
aprobăm ca și modalitate, iar în ședința următoare chemăm pe cineva și îl înmînăm,
pentru că de multe ori e jenant pentru toți, să fie persoana în cauză și ne mai ducem
aminte de ceva lucruri care nu sunt în regulă și le spunem omului acum, cu toată
televiziunea.
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Domnul consilier Țigănilă George: Vreau să dau un răspuns domnului primar.
Domnule primar, să știți că noi grupul....
Domnul primar Barbu Nicolae: Vorbiți în contul grupului, da?
Domnul consilier Țigănilă George: Da! Noi, grupul de consilieri ai Partidului
Național Liberal, citim și analizăm aceste proiecte, pe care dvs. spuneați că nu ne-am
uitat pe ele și din cauza asta, noi nu suntem de acord cu unele lucruri care sunt pe ordinea
de zi. Dar, în schimb, grupul dvs. de consilieri PSD, nu știu decât un singur lucru: da! Vă
mulțumesc!
Domnul primar Barbu Nicolae: Să înțeleg că, grupul ca entitate citește! Dvs., nu!
Domnul consilier Țigănilă George: Eu cred că da! Și eu citesc!
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulțumesc pentru participare! Declar închise
lucrările ședinței de astăzi!
Şedinţa se încheie la ora 13 31.

P R E Ş E D I N T E,
Ilie Clement

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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