CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi,25 august 2017,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.1479 din 22 august 2017 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 25 august 2017, ora 11 00, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Dragomir Ion
2. Sîrbu Mitică
3. Ţigănilă George
4. Neacşu Lucian
5. Săndulescu Petronela Marinela
6. Matei Mihai
7. Falan Corina Ionela
8. Oprişan Gigi
9. Cioacă Ionuţ
10. Ionescu Liviu Ovidiu
11. Ilie Clement
12. Meclea Alina
13. Vladu Alexandru
14. Gâdea Gheorghe
15. Sîrbu Adelina Veronica
Absenţi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Anghelescu Adrian Valentin
Ciulacu Mirela
Barbu Ionuţ
Pick Ladislau
Muscalu Ionel
Nichita Tereza

Preşedinte de şedinţă este doamna Săndulescu Petronela Marinela, aleasă prin
H.C.L. nr. 214 din 30 mai 2017.
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Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Bună ziua! Vă rog să ne
ridicăm pentru a asculta imnul de stat al României.
Vă mulţumesc! O rog pe doamna secretar să ne prezinte situația prezenței.
Doamna Băiceanu Liliana: Sunt prezenţi 15 consilieri, în aceste condiții este
îndeplinit cvorumul prevăzut de Legea nr.215.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Domnul primar Barbu Nicolae: Înainte de a începe aș vrea să argumentez
necesitatea acestei ședințe extraordinare.
La punctul nr.1 este vorba despre o modificare a părții de cofinanțare în proiectul
aprobat prin M.D.R.A.P., depus la M.D.R.A.P. și care urmează să fie aprobat,
cofinanțarea municipiului. La data când am depus proiectul, valoarea totală a acestui
proiect depășea valoarea maximă care se putea aproba de către M.D.R.A.P. pentru un
U.A.T., depășea 5 milioane de euro. Drept urmare, ni s-a propus la vremea respectivă să
scoatem o stradă sau două din acel program de asfaltare. Mai nou acum, ni s -a transmis
că putem veni fără să scoatem străzile, să mărim cofinanțarea noastră, adică să mărim de
la 10% cât era minimul, la 11-12%, exact cu suma cu care nu ne încadram și acel
proiect va intra și el în faza de aprobare.
Drept urmare, aceasta este prima modificare pe care o facem, proiectul de 23 de
milioane și ceva. Aveam cofinanțare de 2 milioane 300, acum vom avea o cofinanțare
de 2 milioane 900. Deci, cu 600 de mii de lei, ca să poată să intre și acest proiect în
programul PLDL-ului. El este trecut, dar ca să intre la finanțare.
Cel de-al doilea proiect este tot o modificare în interior. Este vorba de acel
contract de credit care a fost aprobat cu banca. Ca să poată să intre efectiv la plată sau la
contractare am avut nevoie de o modificare în interior. Între timp o poziție din acea listă
a fost scoasă la licitație și prețul este mai mic și trebuia acea sumă care a fost economie,
să treacă la o altă poziție de finanțat. Acesta este singurul lucru care, singurele
modificări care trebuiesc efectuate.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de avizare a
lucrărilor de intervenție și a indicatorilor tehnico-economici, pentru obiectivul
de investiții ”Modernizare ansamblu străzi situate în zona 1 a Municipiului
Giurgiu”
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela : Raportul comisiei de bugetfinanţe.
Domnul consilier Matei Mihai: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Discuţii? Dacă nu sunt, supun
la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă?
Abţineri?
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Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei la
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.62/03.03.2017
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela : Raportul comisiei de bugetfinanţe.
Domnul consilier Matei Mihai: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Discuţii?
Domnul consilier Vladu Alexandru: Întrebarea este așa: noi am avut prins în lista
de investiții și aprobate de Consiliu și aceste parcări. Odată 7 și odată 4 parcări. Erau
prinse generic. Proiectare sau execuție 7 parcări odată și încă odată 4 parcări, fără se
avem nimic definit ce înseamnă aceste parcări. Prin nota aceasta pe care o faceți acum,
la acest proiect, venim și nominalizăm cele 7 lucrări care sunt parcările din Tineretului
și încă 4 lucrări tot de parcări. Asta facem acum! De fapt, noi acum aprobăm nota cu
lucrările respective. Dacă tot aprobăm nota, nu trebuia să venim să spunem și devizele
la lucrările acestea? Mai ales că dvs. spuneți că s-au scos la licitație?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Nu știm devizele pe fiecare lucrare în parte.
Domnul primar Barbu Nicolae: Toate aceste sume, deci, punctul 8 – realizare
parcări 7 parcări și celelalte, sumele au rămas. Adică însumat tot ce este aici, sumele au
rămas. Ele au existat și când am avut… Deci, sumele acestea la vremea când le-am
depus, sumele acestea au avut în spate și indicatori și tot, că au fost aprobați indicatorii
în hotărâre de Consiliu! Acum ne-au cerut explicit pe fiecare în parte.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Domnule primar, cred că nu ne înțelegem!
Eu spun așa: aceste lucrări au fost aprobate. O poziție cu 7 lucrări, o altă poziție cu 4
lucrări. Ce faceți dvs. acum, veniți și faceți o notă cu ce reprezintă cele 7 lucrări, care
sunt cele 7 lucrări, care sunt cele 4 lucrări. În mod normal, acum trebuia să venim să
spunem și care sunt devizele pentru cele 7 lucrări și care sunt devizele pentru cele 4
lucrări. Mai mult de atât, având în vedere că sunt lucrări de parcare, părerea mea
personală este că trebuia să le scoate pe toate la licitație, în grup.
Domnul primar Barbu Nicolae: Așa s-au scos.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Toate 11?
Domnul primar Barbu Nicolae: În grup s-au scos.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Nu puteau fi scoase la licitație atâta timp cât
noi nu le-am aprobat ca și….
Domnul primar Barbu Nicolae: Ba, sunt aprobate! Asta încerc să vă spun! Toate
lucrările, toate studiile de fezabilitate au fost aprobate în ședință de Consiliu. Sunt
aprobate!
Domnul consilier Vladu Alexandru: Întrebare: Ce aprobăm acum?
Domnul primar Barbu Nicolae: Deci, în acest moment, singura modificare care
apare în această adresă este, se modifică în interiorul anexei. În referat spune: deci, la
punctul 3 se mai adaugă o sumă față de inițial. Inițial la punctul 3 era 861, acum
înseamnă 909 punctul 3 și faptul că, la străzile din zona Cărămidari și Negru Vodă,
aveam prima dată aveam 28 și acum avem, deci, sunt modificări în interiorul listei.
Suma este identică!
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Domnul consilier Vladu Alexandru: Suma este identică! Singurul lucru care apare
diferit este această notă, notă care nu a fost în primul proiect, notă privind lucrările
respective.
Domnul primar Barbu Nicolae: Acum sunt defalcate pe fiecare lucrare pentru că
ne-au cerut de la Comisia Națională de Avizare a Împrumuturilor, să nu venim cu un lot
de 7 și cu lot de 4 pentru că acele parcări au fost aprobate individual. Indicatorii, SFurile, nu au fost aprobate 7 odată, au fost pentru fiecare în parte, dacă vă aduceți aminte.
Și acum ne-au pus să le trecem pentru fiecare. Deci, sunt doar notele de la Comisia
Națională de Aprobare a Împrumuturilor, de a defalca fiecare lucrare pe documentul
care a stat la baza aprobării de către Consiliu. Deci, toate hotărârile de Consiliu cu
aprobarea fiecărei note din partea aceasta, au stat la bază, efectiv, pentru aprobare.
Singurul loc unde ne rămânea, unde avea o valoare mai mare aprobată de Consiliu și a
trebuit să trecem, să putem să adăugăm o sumă pentru că am scăzut o sumă și atunci
trebuia adăugată în altă parte, tot în cadrul listei, era la recompartimentare. Pentru că
aici lucrarea a fost de 30 și ceva de miliarde și noi nu ceream decât 8 miliarde și am
mărit aici și mai e undeva.
În argumentele de oportunitate spune exact care sunt sumele, de unde s-a luat și
unde s-a dus, dar în conformitate cu documentațiile tehnico-economice aprobate. Deci,
noi nu am venit cu lucrări noi sau cu justificări noi sau cu alte sume sau cu alte devize.
Asta încerc să spun! Am avut o economie la punctul 6 – înseamnă sistematizare pe
verticală zonei adiacente PT15, am avut o economie și economia aceea am fost obligați
s-o ducem unde am cerut credit mai puțin decât aveam noi nevoie.
Domnul consilier Vladu Alexandru: La punctul 10, dacă ne uităm pe același tabel,
avem modernizare ansamblul de străzi care tocmai discutarăm mai devreme sau l-am
aprobat mai devreme la punctul nr.1, în valoare de …
Domnul primar Barbu Nicolae: 4 milioane 249.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Nu! La punctul 1, mai devreme!
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu m-ați înțeles! Noi avem alocat pentru
Ansamblul 1 și Ansamblul 2 mai mult de 10%, mai mult avem alocat! Prin Hotărârea de
Guvern spune minim 10%, maxim 90% finanțare de la PNDL. Și noi ne-am luat în
calcul că s-ar putea anul acesta să nu primim nici un leu și ne-am luat în calcul să
demarăm pe ăsta. În momentul în care vom avea bani mai mulți sau M.D.R.A.P.-ul ne
va da suma integrală, atunci nu o să folosim creditul și ne vom duce peste un an să-i
folosim în altă parte.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Asta era ideea! Pentru că noi deja am probat
2 milioane 960 față de 4 milioane 240. Este un plus și aici. Ar putea acum, dacă tot
suntem la modificat și la alte investiții, ar putea…
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu, că trebuie… Deci, când vom avea
economie undeva, vom veni cu o altă hotărâre exact pe economie, că le folosim pentru
alte obiective. Noi nu am modificat obiectivele! Obiectivele stabilite prima dată, sunt tot
aceleași, numai că le-am defalc at. Unde am avut economie am dus pe celelalte părți
unde puteam să luăm credit mai mult, adică și la Ansamblul C2. Ansamblul C2 v-am
spus, a costat 30 și ceva de miliarde. Noi nu am luat credit pentru el decât 8 miliarde și
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atunci puteam susține din credit o diferență, tocmai ca să putem să le închidem pe
aceeași sumă.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Și informația dvs. este că s-au scos la licitație
într-un grup de 11 parcări.
Domnul primar Barbu Nicolae: 4 și 7. Exact cum au fost! Da!
Domnul consilier Vladu Alexandru: 11 parcări.
Domnul primar Barbu Nicolae: Cel puțin 7 sunt licitate, s-au apucat de treabă și 4
sunt în procedură, nu știu.
Domnul Leafu Marius: Urmează să fie scoase și celelalte 4.
Domnul primar Barbu Nicolae: Așa s-au scos 7 cu 4.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Există același obiect de parcări, amândouă
pozițiile într-o singură licitație?
Domnul Leafu Marius: Nu! Au fost organizate procedurile în conformitate cu
pragul de valori.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Am înțeles.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Mai sunt și alte discuţii? Dacă
nu sunt, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 15 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Vă mulțumesc! Declar închisă ședința de astăzi! O zi bună!
Şedinţa se încheie la ora 11 12.
P R E Ş E D I N T E,
Săndulescu Petronela Marinela

Pt. SECRETAR,
Băiceanu Liliana

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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