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             Astăzi, 21.12.2022, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 07 decembrie 2022”, după aprobarea 
acestuia în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 20.12. 2022, conform art.138, 
alin.(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
       Totodată, 1 exemplar a fost înaintat Compartimentului Evidență Electorală și 
Monitorizarea Procedurilor Administrative, în vederea publicării pe pagina de internet a 
Municipiului Giurgiu.  
       Drept pentru care am încheiat prezentul Procesul - Verbal în 2 (două) exemplare. 
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  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 07 decembrie 2022 cu prilejul convocării în ședința extraordinară 
a Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr. 946 din 06 DECEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată de îndată ședința extraordinară a 
Consiliului Local din data de 07 decembrie 2022, ora 1400. 
 
 
Prezenți: 

1. Daut Ioan Adrian 
2. Funieru Cătălin 
3. Nichita Tereza 
4. Pălălău Gheorghiță Stelian 
5. Damian Marian 
6. Măroiu Marian 
7. Bușcu Gheorghe 
8. Gâdea Gheorghe  
9. Pană Gheorghe 
10. Săndulescu Petronela 
11. Cioacă Ionuț 
12. Țigănilă George 

13. Câinaru Codruț 
14. Muscalu Ionel 
15. Dumitrescu Silviu 
16. Ion Marian 
17. Nicorescu Gelu 

Absenti: 

18. Ioniță Ciprian Liviu 
19. Sîrbu Adelina 

 

 

Președinte de ședință este domnul Cioacă Ionuț, ales prin H.C.L nr.341 din 27 octombrie 2022. 



     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Având în vedere că este ora 14:00, haideți să 
încercăm să ne ocupăm locurile ca să începem. O rog pe doamna secretar să ne spună dacă avem 
cvorum. 
     Doamna director Țigănilă Mihaela: Da domnule președinte sunt 16 consilieri prezenți, 3 
absenți respectiv domnul Ioniță și doamna Sîrbu nemotivați și domnul Dumitrescu a zis că întârzie. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Avem o întrebare, care dintre proiectele astea au caracter de 
îndată? 
      Doamna director Țigănilă Mihaela: Primele 2, respectiv privind aprobarea rectificării 
Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022 și privind aprobarea suplimentării Bugetului 
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe 
anul 2022. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Și celelalte? 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Celelalte le-am adăugat, nu puteam să le las pe unele 
dacă aveam oportunitatea de a le alătura. 
     Doamna director Țigănilă Mihaela: Îndeplinește condițiile art. 134. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Inclusiv cele bugetare, bursele școlare cred că erau 
importante.  
     Doamna director Țigănilă Mihaela: Și chiar și punctul 9. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Punctul 9, unde suntem în situația în care Prefectura a 
atacat și trebuie să aigurăm un interimar că suntem la sfârșit de an și trebuie să predăm și bugetul de 
anul viitor. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Având în vedere că avem cvorum legal începem 
ședința prin intonarea imnului național. 

    Se ascultă imnul național al României. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Vă mulțumesc, înainte de a trece la ordinea de zi 
o rog pe doamna secretar să supună la vot procesul verbal. 
     Doamna director Țigănilă Mihaela: Supun la vot procesul verbal din ședința ordinară din data 
de 24.11.2022, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc! Iar acum trebuie să aprobăm ordinea 
de zi a ședinței plus un punct suplimentar, domnule primar, vreți să ne spuneți câte ceva despre 
punctul suplimentar?  
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Punctul suplimentar pe care îl propun astăzi, dragi 
consilieri, este vorba despre asigurarea unui interimar al membrilor consiliului de administrație de 
la Zona Liberă. 
    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Este proiectul cu Apa Service. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Scuzați! Proiectul Apa Service care constituie aportul 
primăriei în calitate de partener pentru digitalizarea acestui sistem de contorizare, este vorba de 
14.000 de contoare digitalizate în care fiecare utilizator va avea posibilitatea să-și vadă în timp real, 
inclusiv în timpul nopții dacă are vreo avarie, la vreo țeavă, la instalația sanitară, să poată să ia   
atitudine și să știe efectiv în fiecare zi, în fiecare lună consumul de apă. Mulțumesc!  
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc și eu! Supun la vot ordinea de zi plus 
punctul suplimentar, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Ordinea de zi a fost aprobată 
în unanimitate de voturi. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 437/05.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 



     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr. 436/05.12.2022 privind aprobarea suplimentării Bugetului 
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2022. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Da, domnul Câinaru. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Aici la capitolul 59 în buget prevede toate cheltuielile în 

valoare de 1 miliard 970, care spune că și punctul 59.40 care înseamnă cheltuieli cu handicapați este 
plus, adică 59 plus 59.40 care la 59.40 nu este nicio suplimentare, dar este băgat în 59, ce înseamnă 
alte cheltuieli?  

Domnul primar Anghelescu Adrian: Vorbiți de primul punct sau de al doilea? 
Domnul consilier Câinaru Codruț: La bugetul de venituri și cheltuieli. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Eu vorbesc la proiectul nr.1 sau la proiectul nr. 2? Alte 

cheltuieli cu 59.40. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: 59 plus 59.40. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Da! 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Deci alte cheltuieli plus 59.40 se suplimentează cu 950. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Dar bugetul de venituri și cheltuieli pe 2022, 4712, 1952 

propunere  6664? 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Stați. 

       Șeful de birou Simona Stoica al Direcției Economice îi oferă clarificări domnului consilier 
Câinaru Codruț în ceea ce privește informațiile cerute. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate de 
voturi. 

 Punctul 3: Proiect de hotărâre nr. 432/24.11.2022 privind aprobarea dezmembrării unui 
teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Doamna Săndulescu. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Și acest proiect era urgent dacă îmi permiteți domnule 

președinte, deoarece ghidurile PNRR după negocierea făcută de domnul Ghinea n-au ținut cont 
nimeni de o eventuală renegociere, acel proiect pentru învățământul universitar dual a căzut 
deoarece prevede că se primește finanțare pentru clădiri noi pe suprafețe de minim 2 hectare. Astfel 



încât Consiliul Județean nu a mai avut timpul necesar până la depunerea proiectului, primirea 
aprobării până la termenul final de 7 ianuarie am venit în ajutor lor, am trecut ca și lider de proiect 
și le-am oferit aproximativ 5 hectare în Șoseaua Portului, platforma Chimică, nr. 1,unde știți că este 
acea platformă neconformă depozitare gunoi menajer pe care a făcut-o primăria Giurgiu. Și atunci 
de aceea apare această dezmembrare fiindcă avem cotizărtile alea, unele dintre ele și cu terenuri 
contaminate. Astfel încât primele 3 vor fi după cum urmează, primul lot de 5 hectare pentru 
învățământul dual universitar, al doilea pentru solicitări eventuale, pentru hăli propuse industriale și 
al treilea tot la fel. Este bine că în sfâtrșit avem un proiect în zonă, care ne va ajuta în baza unui 
proiect de aproximativ 17 milioane de euro să aducem utilități în zonă și deținătorii de loturi de 
acolo particulare vor fi bucuroși dacă întradevăr vom avea și un drum, nu la nivel tehnologic ci un 
drum adecvat, cel puțin pe 4 benzi, 2 cu 2. Eu zic că este un lucru bun. Mulțumesc! 

Domnul consilier Măroiu Marian: Avem pe PNRR prins programul acesta? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, știți că tot anul trecut până la apariția ghidurilor au 

plecat și au cheltuit deja sume considerabile, Consiliul Județean pentru Bălănescu, ca să facem 
campus universitar acolo. Numai că la apariția ghidurilor nu au fost de acord să renegocieze pentru 
cu toate că ei ne asiguraseră că se va renegocia iar ghidurile au apărut pentru finanțare numai clădiri 
noi și suprafețe de minim 2 hectare. Toate proiectele la nivel național au căzut inclusiv cel de la 
Brașov și am rămas singurii solicitanți pundu-le la dispoziție aceste teren.  

Domnul consilier Măroiu Marian: Credeți că poziția acolo? Mi se pare cam departe de oraș. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Totuși este preuniversitar iar sponsorul principal care 

asigură și parte din profesorii și de inginerii de care au nevoie sunt cei de la Șantierul Naval, cei de 
la West Alpine și toată zonă industrială. Gândesc că dacă este vorba de un învățământ preuniversitar 
dual trebuie să fie aproape de fiecare sponsor industrial. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Mijloacele de transport în comun care probabil sunt... 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Sunt, sunt... 
Domnul consilier Măroiu Marian: Și sper să apucăm să-l facem, că știți că am mai avut un 

proiect de campus universitar care este mai în centru... 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Este la limită și am făcut tot ce pot eu să fac. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Și s-a transformat în altceva, din păcate. Aici unde sunt 

mall-urile, la hipermarket, acolo trebuia să fie campus universitar. Eu mă mir de ce cineva nu 
răspunde la ora actuală pentru nebunia asta, am înțeles că a avut destinație precisă prin Hotărâre de 
Guvern. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, doamna Săndulescu! 
Doamna consilier Săndulescu Pentronela: Dacă tot vorbim de PNRR și dacă tot mai sunt 2 

loturi libere, cred că ar mai fi loc și cred că s-ar putea depune proiect și pentru niște panouri 
fotovoltaice. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Ca să plătim taxa pe soare. 
Doamna consilier Săndulescu Pentronela: Eiii, nu cred, domnule primar. Nu cred că o să se 

ajungă, acum sincer. Este foarte bine că se face acolo și că o să se dezvolte zona aceea dar mă 
gândesc că încă nu s-au terminat, cred... 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, celelalte loturi vom vedea de seriozitatea firmei care 
a depus scrisoarea de intenție și este vorba de acea firmă Agre, producătorii de acumulatori electrici 
care solicită și teren pentru cercetare și teren pentru neutralizare și teren pentru industrie. Să dea 
Dumnezeu să vină. Pe de altă parte avem două situri contaminte, declarate cu produse clorosolice, 
încă mai așteptăm răspunsul Agenției Naționale de Mediu fiind o întrebare pertinentă, legislativă, 
cu toate că face parte dintr-o excepție. Dau un exemplu dacă noi avem un lot de 20 de hectare și 
declarat ca fiind contaminat doar o suprafață de 2 hectare, am întrebat care este limita de restricție, 
de protecție, ca să pot să dezmembrez acel lot și să mă pot folosii de restul lotului, diferența de 20 



de hectare. Nici până în ziua de astăzi, practic, nu-mi răspunde nimeni la această solicitare, din 
păcate. 

Doamna consilier Săndulescu Pentronela: Mulțumesc frumos! Ideea era și de a reduce 
costurile cu energia. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Apropo de proiectele aceastea, în anii trecuți am înțeles că 
au mai fost astfel de terenuri date în concesiune numai pentru astfel de lucruri pe care nu le mai 
urmărește nimeni, domnul Trăistaru parcă să zic eu că aveți niște astfel de contracte de concesiune 
dacă nu mă înșel chiar pe Valea Gheorghiță la un moment dat, parcă trebuia să facă ceva. 

 Având în vedere faptul că domnul director Trăistaru Cristian nu vorbește la microfon este 
neinteligibil ceea ce spune. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Plantație de sarcină energetică. 
Domnul director Trăistaru Cristian: O să facă tot o centrală cu panouri fotovoltaice.  
Domnul consilier Măroiu Marian: Dar contractele acestea s-au reziliat?  
Domnul director Trăistaru Cristian: Au fost toate contractele supuse rezilierii de către 

Consiliul Local. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Că știu că a mai fost un teren concesionat. 
Domnul director Trăistaru Cristian: Dar nu s-a concretizat, nu s-a concretizat niciun contract, 

doar a fost o propunere și atât. 
Domnul consilier Măroiu Marian: A fost un acord de principiu. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, alte discuții dacă mai sunt? Dacă nu 

mai sunt supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu sunt, propiectul a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

       A venit și domnul consilier Dumitrescu Silviu, ca să consemneze doamna secretar. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.433/29.11.2022 privind darea în folosință gratuită a patru 
autoturisme aflate în proprietatea Municipiului Giurgiu, către Direcția Poliției Locale 
Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Păi parcă le-ați luat, iar le dați cum facem, le-ati luat de 
Moș Nicolae și le dați de Mos Crăciun? 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dacă nu mai sunt discuții, cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt, proiectul a fost votat în unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.434/05.12.2022 privind majorarea capitalului social al S.C. 
TRACUM S.A. Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 



     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: În legătură cu aceeași problemă, parcă ni se promitea aici că 
deja acum zburdă autobuzele prin Giurgiu dar numai că mi-a ajuns la urechi, dar sper să nu fie 
adevărat, am înțeles că unul dintre directorii de acolo vrea să pensioneze sau să plece din post și 
vrea vreo 6 salarii compensatorii, dacă este adevărat ar fi o mare rușine să aporbăm acest proiect, 
numai spun de probitatea morală a acestui om dar vorbesc dar nu cred că este cazul și așa nu se face 
nimic acolo, dacă mai dăm și salarii compensatorii ne facem de râsul pământului. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Ați adresat o întrebare sau doar... 
Domnul consilier Măroiu Marian: Este o constatare dar și o întrebare că cineva trebuie să 

răspundă, reprezentantul. 
Director TRACUM Ovidu Andrei: La întrebarea dumneavoastră răspunsul este afirmativ, da, 

este un director de acolo, respectiv directorul general adjunct, în contractul de mandat este prevăzut 
așa ceva cu clauză de salarii compensatorii pentru ieșirea la pensie cum sunt prevăzute și la oricare 
alte întreprinderi în contractele individuale de muncă bazat pe contractul colectiv de muncă, la 
ieșirea la pensie se dau salarii compensatorii. Nimic inadecvat, imoral. Nu știu dacă sunt în măsură 
să discut moralitatea unui om, nici nu este căderea mea. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Dumneavoastră nu aveți nicio vină, mulțumim că ne-ați 
informat și că ne-ați dat detalii la ceea ce bănuiam. Ideea este noi ca și consilieri  să hotărâm ce 
facem cu banii acestui oraș, dacă trebuie să aprobăm acest buget chiar și cu un contract de muncă 
făcut anapoda, domnul primar știm foarte bine cine l-a făcut. Suntem în stare noi să dăm atâția bani 
unui om care nu a făcut nimic acolo, nici măcar nu s-a prezentat la serviciu, nu mai vorbim că ar fi 
făcut ceva și să mai ia și salarii compensatorii. Dacă întradevăr este în contract poate să se ducp în 
instanță dar nu cred că este cazul să votăm așa ceva. Părerea mea. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dacă mai sunt alte discuții,dacă nu mai sunt 
supun la vot proiectul, cine este pentru? 10 consilieri ( Nichita Tereza, Pălălău Gheorghiță, Muscalu 
Ionel, Daut Adrian, Funieru Cătălin, Pană Gheorghe, Gâdea Gheorghe, Bușcu Gheorghe, Damian 
Marian, Dumitrescu Silviu) Împotrivă? 7 consilieri ( Măroiu Marian, Ion Marian, Țigănilă George, 
Nicorescu Gelu, Câinaru Codruț, Săndulescu Petronela, Cioacă Ionuț) și abțineri?  

Domnul consilier Măroiu Marian: Ne trebuie 11 voturi pentru că este vorba de buget, deci nu a 
trecut proiectul.  

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Asta se va vedea la urmă. Mergeam mai departe. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr. 435/05.12.2022 privind majorarea capitalului social al 
societății GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 



Punctul 7: Proiect de hotărâre nr. 438/05.12.2022 privind majorarea capitalului social al S.C. 
GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr. 439/06.12.2022 privind aprobarea plății diferenței 
neachitate a burselor școlare pentru semestrul al II – lea an școlar 2021-2022, respectiv a 
numărului, cuantumului și a plății burselor școlare pentru perioada septembrie - decembrie, 
an școlar 2022-2023, aferente unităților de învățământ din Municipiul Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Da, domnule consilier. 

Domnul consilier Muscalu Ionel: Aș vrea doar să amintesc că 11 ani aceste burse nu s-au dat 
către elevii merituoși sau către cei care aveau probleme sociale iată intrăm într-o stare de 
normalitate și este absolut firesc să votăm pentru. Mulțumesc! 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim și noi, dacă mai sunt alte discuții, 
dacă nu mai sunt, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unamitate de voturi.  

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr. 440/06.12.2022 privind desemnarea a cinci membri 
provizorii și mandatarea reprezentantului Municipiul Giurgiu în Adunarea Generală a 
Acționarilor la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru numirea acestora în 
Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții și propuneri?  



Doamna consilier Săndulescu Petronela: Am eu o discuție dacă se poate. Din câte bine știți ați 
văzut că Instituția Prefectului a atacat în contencios, asta înseamnă că aceea hotărâre este cumva 
suspendată, făcându-se atunci o mare greșeală, atâta timp cât a existat o comisie și un raport pe 
masa noastră, raportul comisiei de evaluare a candidaților din consiliul de administrație, acel raport 
trebuia aprobat sau neaprobat, nicidecum constituirea unui alt Consiliu de administrație, ca dovadă 
că Instituția Prefectului și-a făcut datoria, a fost o greșeală, după părerea mea acum urmează o a 
doua greșeală, atâta timp cât acolo s-a suspendat și se suspendă părerea mea este că trebuie să ținem 
cont de acea comisie care a fost legal constituită, legal făcute toate dosarele, părerea mea este că 
acum prin constituirea unei alte comisii cu vot secret, cum era în consiliul de administrație, prin vot 
secret reprezintă o a doua greșeală. Cred că va trebui până la rezolvarea acestei situații să se țină 
seama de acel raport legal constituit. De aceea eu personal nu sunt de acord cu acest punct și voi 
vota împotrivă. Mulțumesc! 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Domnule primar. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Dacă îmi permiteți, decizia venită de la Prefectură a fost 

în mod justificat, unde a fost greșeala, proiectul de inițiativă era de aducere la cunoștință 
consilierilor care reprezintă și AGA de rezultatul comisiei, acel proiect putea fi validat sau nevalidat 
și aici se termina totul. Dacă noi invalidam, cum s-a invalidat de către AGA respectiv Consiliul 
Local în prima ședință extraordinară se propunea instituirea prin interimat, ceea ce facem astăzi și 
suntem chemați aici. Acea hotărâre pe care noi am trecut-o a produs deja efecte, prin demisia 
domnului Peicea, prin întrunirea noilor membrii, întrundindu-se și ducând la producerea unor efecte 
atunci Prefectura a atacat-o și nu avem cale de întoarcere decât reprezentarea noastră în instanță. 
Până la rezolvarea în instanță în care chiar suntem de acord că am comis o eroare nu se poate 
datorită faptului că ceilalți membrii care au fost în Consiliul de administrație și-au epuizat la termen 
mandatele și a fost această hotărâre, nu putem decât să votăm un interimat care să asigure proiectul 
de buget de anul viitor iar acest interimat este până la soluționarea în instanță a atacului din partea 
Instituției Prefectului. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Mulțumesc, vreau să vă mai întreb dacă tot s-a atacat 
ce se întâmplă cu hotărârile luate de actualul Consiliu de administrație, că bănuiesc că s-au luat 
câteva hotărâri, nu știu?  

Domnul primar Anghelescu Adrian: De la data documentului se suspendă orice acțiune a 
consiliului de administrație pe care Consiliul Local... 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Da, da, da. Rămân valabile acele hotărâri dacă cumva 
s-au ținut ședințe de consiliu de administrație?  

Domnul primar Anghelescu Adrian: Dacă este cineva de la Zona Liberă poate să și spună 
practic ce hotărâri au fost. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Nu știu dacă este cazul. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Aproape 0. Dar de ce, consilierii trebuie să știe. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Din punctul meu de vedere dar dacă consilierii vor 

dar eu sunt lămurită. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Matei, știți cumva la ultima întâlnire a noului 

consiliu de administrație ce dispoziții s-au dat sau ce rezoluții s-au acreditat?  
Domnul consilier juridic al Zonei Libere Ștefănescu Giani: Consiliul de Administrație a fost 

întrunit în baza hotărârii 327, până în acest moment au fost 2 hotărâri, 2 ședințe ale Consiliului de 
administrație, s-au emis anumite decizii. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Puteți să ne spuneți în ce a costat acele decizii? 
Domnul consilier juridic al Zonei Libere Ștefănescu Giani: Deci sunt decizii de, domnul 

director general adjunct Matei a preluat interimar ca să zic așa până la numirea unui nou director 
general,aceasta este prima decizie, mai avem dezicii în care au fost revocate de exemplu, oricum au 



ajuns la termen mandatele de director general, director comercial și director economic care trebuia 
șters de acolo că își datuse demisia cu câteva luni înainte, așa, din memorie zic acum. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Restul nu sunt așa de importanță, este de funcționare. 
Domnul consilier juridic al Zonei Libere Ștefănescu Giani: Da, de funcționare, 

funcționabilitatea instituției că trebuia să asigurăm asta. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Am înțeles. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Alte discuții? Și neapărat propuneri. Da domnul 

consilier. 
Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Am eu 3 propuneri ordonate alfabetic, domnul Marin  

Mirel, Moise Vasile și Peicea Milan.  
Domnul consilier Măroiu Marian: PSD, Dragomir Gheorghe. 
Domnul consilier Damian Marian: Răbîncă Dan Liviu. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Deci avem 5 propuneri până acum. Alte discuții 

dacă mai sunt înainte de a trece la vot?  
Domnul consilier Pălălău Gheorghiță: Votul va fi secret? 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: În proiectul de hotărâre se menționează că este 

secret. Da, doamna Săndulescu. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Eu nu voi participa la vot, vă rog să se consemneze. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Bun, dacă nu mai sunt alte discuții. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Păi de ce nu votați împotrivă? 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Pentru că din momentul ce se.... 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Participarea sau neparticiparea presupune prezența 

dumneavoastră. Sunteți împotrivă ați anunțat lucrul acesta, acum v-ați răzgândit?  
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Sunt împotriva acestui vot secret și pentru numirea 

acestor membrii. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Adineauri ați spus că nu participați la vot. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Da, pentru că nu vreau să votez secret. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Așa se votează. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Deci eu am votat împotriva hotărârii, asta o să votez 

împotriva hotărârii. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, după ce se va vota secret, la urmă voi supune 

la vot hotărârea în ansamblu cu propuneri și atunci puteți să votați împotrivă. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamna Săndulescu, noi îndreptăm o eroare, îndreptarea 

erorii nu este corectă? 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Domnule primar, noi am făcut praf acea hotărâre, 

acel raport al comisiei de evaluare, efectiv l-am făcut praf prin acea hotărâre. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu o să mai continui acest dialog, nu am făcut praf, am 

adus în față raportul. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Degeaba l-am adus. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: AGA din care faceți parte și dumneavoastră. Ba da, că 

sunteți consilier local și AGA reprezintă Consiliul Local, faceți parte, puteați să fiți de acord sau nu. 
Consiliul Local nu a fost de acord că s-a întâmplat ulterior eroarea de a propune pe acelaș proiect 
desemnarea unui interimar, aceasta reprezintă eroarea pe care astăzi suntem chemați de către 
Instituția Prefectului să o îndreptăm. Noi votăm aici îndreptarea erorii, dumneavoastră puteți prin 
votul pe care l-ați dat împotrivă sau pentru să vă validați poziția de membru și al AGA. Mulțumesc! 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dacă nu mai sunt alte discuții o să așteptăm 
tipărirea buletinelor și apoi să începem cu votul. Da haideți să luăm o pauză pentru că durează 
puțin. 



Domnul consilier Gădea Gheorghe: Nu mai bine trecem la celelalte proiecte și revenim apoi? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Păi dar este 9 și mai este suplimentara.  
Domnul consilier Câinaru Codruț: Mai este APA SERVICE să o votăm. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Votăm și următorul proiect dar înainte de asta ar 

trebui să stabilim modul în care se votează, să știm se votează prin încercuire sau prin tăierea 
numelui. Propuneri. Spuneți la microfon ca să se consemneze. 

Domnul consilier Daut Adrian: Cel mai simplu ar fi prin încercuirea numelui. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: O propunere avem, prin încercuire. Deci rămâne 

la încercuirea numărului din fața numelui. Onligatoriu trebuie să voteze 5 persoane sau niciuna? 
Adică dacă votează 2, 3 este nul buletinul? Am înțeles, măcar 1 persoană din cele 5, ideal ar fi să 
voteze 5. Bun atunci haideți să aprobăm punctul suplimentar și după aceea luăm o pauză. Vă rog 
puțină atenție. 

PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 441/07.12.2022 privind aprobarea contribuției în procent 
de 2% a Proiectului „Implementare soluție digitală de contorizare apă potabilă – APA 
SERVICE S.A.” și a indicatorilor asociați acestuia, investiție dorită a se derula prin POIM 
2014-2020. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul director, chiar un proiect ok și reprezentantului 
nostru din AGA.  
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim! Alte discuții dacă sunt?  

Domnul consilier Muscalu Ionel: Am să-l rog pe domnul director să ne spună totuși câteva 
cuvinte despre proiect pentru că, nu pentru noi care îl știm ci pentru oamenii care ne urmăresc. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Undeva la microfon. 
Domnul director APA SERVICE Popescu Alexandru: Este vorba de un proiect al 

Ministerului Fondurilor Europene, sunt alocați 25 de milioane de euro pentru digitalizare, ne-a dat 
posibilitatea operatorilor să accesăm aceste proiecte în limita acestui buget de 25 de milioane de 
euro, în țară sunt peste 40 de operatori regionali și atunci regula este primul venit, primul servit. De 
aceea se justifică și urgența pentru care am solicitat în cadrul acestei ședințe să obținem hotărârea 
Consiliului Local ca să ne încadrăm și să fim printre primii 12 care vor fi eligibili. Proiectul al ce se 
referă, noi avem un parc în momentul de față cu 24.000 de contori, cu o vechime mai mare de 7 ani 
de zile, deci este o oportunitate în primul rând să schimbăm contorii și în al doilea rând să câștigăm 
niște contori inteligenți, similiari celor de la ENEL, să vă faceți o idee. Contorul acesta inteligent nu 
mai implică venirea cititorului la ușa dumneavostră, să vină să vă citească contorul, consumul este 
transmis prin intermediul rețelei de telefonie mobilă și ajunge direct la noi într-un server. Alt 
beneficiu este acela că în momentul în care detectează o pierdere, un furt sau alte anomalii ale 
contorului acestea sunt semnalate. Putem să venim și noi în serviciul consumatorului si al clientului 
si să-i spunem, domne, ai plecat în concediu 1 săptămână, ai o avarie și a început să înregistreze 
contorul ca să fie în beneficiul clientului. Putem să ne înacdrăm într-un timp cel mai scurt și să 
avem, documentația este depusă în proporție de 99%, acesta este singurul lucru pe care îl mai 



așteptăm, hotărârea de Consiliu Local, încărcăm marcheri în MYSMIS acum au fost depuse și alte 
proiecte, sperăm să fim între cei 12 care se vor califica.  

Domnul consilier Muscalu Ionel: Trebuie să ne mișcăm mai repede. 
Domnul director APA SERVICE Popescu Alexandru: O să țină de Prefectură. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Spuneți și valoarea marcherilor. 
Domnul director APA SERVICE Popescu Alexandru: Valoarea este de 2 milioane de euro și 

din aceștia 2 milioane de euro sunt împărțiți în felul următor, contribuția operatorului de 6%, în lei 
vă spun circa 600.000 lei, 13% sunt fonduri guvernamentale și 85% Uniunea Europeană și 2% 
UAT, în cazul de față Municipiul Giurgiu. 

Domnul consilier Câinaru Codruț: Reprezintă 150.000. 
Domnul director APA SERVICE Popescu Alexandru: Reprezintă 186.000 lei. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Până în 200.000. 
Domnul director APA SERVICE Popescu Alexandru: Da, da, 35.000 euro la care se adaugă 

TVA. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule primar, apropo de proiecte europene, GSP nu 

poate să depună proiecte pentru utilaje. Are nevoie de atâtea utilaje. 
Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Este pe pierdere. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Răcaru. 
Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Pe ce motiv nu sunteți eligibil? 
Domnul director Răcaru Adrian: Avem fonduri 100% de la bugetul de stat, de la bugetul 

local. 
Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Păi și atunci cei de la drumuri județene cum și-au luat 

pentru utilaje, ISU cum și-a luat ambulanță? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Ei nu sunt societăți comerciale, e vorba de finanțarea pe 

fonduri europene al societăților comerciale, fiind societate comercială în integralitate de la bugetul 
local nu se încadrează. 

Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Pai și de ce prelungim? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Cine? 
Domnul consilier Dumitrescu Silviu: GSP-ul pe care noi nu...neinteligibil. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu știu ce este, dacă este societate comercială. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Este direcție, nu este societate comercială. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: E cum e Direcția de Evidență a Persoanelor sau Asistență 
Socială. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, probabil depinde de programul operațional, 
de ghid, în viitor poate urmăriți mai multe programe poate sunteți eligibil, dar trebuie să ieșiți pe 
profit că altfel. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Dacă iese pe profit se poate duce singur să-și ia și credite, 
să-și facă leasing pentru utilaje. 
      Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul primar este vorba de fonduri europene, sa luam pe 
fonduri europene. 
     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu nu înțeleg ați spus că suntem ce? O societate care ce? 
Primim fonduri publice?  
     Domnul primar Anghelescu Adrian: 100% 

Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Păi dar nu îi primim pentru transfer, prestăm servicii, 
adică este o societate comercială. 

Domnul director Răcaru Adrian: Suntem o societate comercială care fondurile sunt 100% de 
la bugetul local. 



Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Fondurile sunt în sensul în care aveți un contract de 
prestări servicii, nu vi-i dă nimeni ca subvenție sau ca bani distribuiți. 

Domnul director Răcaru Adrian: Ne-am interesat, o să luăm în calcul lucrul acesta. 
Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Și dumneavoastră puteți presta și altor beneficiari. 
Domnul director Răcaru Adrian: Putem presta datorită faptului că suntem licențiați de 

ANRSC și avem o marjă de maxim 10% extra din valoarea contractului. 
Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Am înțeles dar puteți presta, totuși dumneavoastră așa în 

sensul în care înțeleg eu și nu este unul neapărat complet și dezvoltat nu primiți bani pe tavă de 
undeva, dacă nu munciți nu trăiți, sunteți o societatea comercială care prestați servicii, nu văd de ce 
nu ați fi finanțați. 

Domnul director Răcaru Adrian: 10% din valoarea acelui contract, valoarea respectivă,nimic 
altceva. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, haideți să revenim la ordinea de zi, să 
supunem la vot punctul suplimentar nr. 1, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Punctul a 
fost votat cu unanimitate de voturi. Acum am înțeles de la doamna secretar că sunt gata buletinele 
de voturi, atunci revenim la punctul 9 și se va vota în ordine alfabetică. Doamna secretar vă rugăm 
să-i strigați dumneavoastră sau în ordinea în care îi aveți. 

Punctul 9 VOT 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Domnule președinte la microfon vă rog să citiți 

procesul verbal. 
Domnul consilier Țigănilă George: Din totalul de 17 voturi, valabile au fost 15 și 2 nule, deci 

în urma centralizării voturilor s-au constatat următoarele rezultate: Marin Mirel 16  
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Nu iese. Dacă s-au anulat 2 trebuie maxim 15. 
Domnul consilier Muscalu Ionel: Rugăm puțină seriozitate că suntem în direct la televizor. 
Domnul consilier Țigănilă George: Deci Marin Mirel, sunt 15, Moise Vasile sunt 15, Peicea 

Milan 15, Dragomir Gheorghe 15 și Răbîncă Dan 13. Deci sunt validați. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Deci cele 5 propuneri au fost votate. 
Domnul consilier Țigănilă George: Toți 5 sunt validați. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc! Acum am să supun la vot proiectul 

de hotărâre în integralitate, adică și cu celelalte. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Domnul președinte, era bine dacă aveam și noi la 

tabletă câte ceva despre consiliul de administrație nou pentru că nu știm, eu cel puțin în afară de 2, 3 
persoane chiar nu le cunosc, adică aș vrea totuși interimatul să fie asigurat cu profesionalism.  

Domnul consilier Dumitrescu Silviu: La ședința următoare. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Având în vedere că s-au făcut propunerile în 

timpul ședinței nu se știa practic înainte persoanele dar la următoarea ședință puteți să solicitați. Noi 
acum votăm la momentul acesta. 

Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Să menționeze în procesul verbal. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Alte discuții mai sunt? Dacă nu mai sunt, cine 

este pentru? Da, vă rog, mai vreți să adăugați ceva? 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Pe cât se asigură , pe ce perioadă se asigură 

interimarul?  
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Păi s-a zis, până la soluționarea în instanță a 

cauzei. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: A și poate fi 1 an, 1 an 2. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Depinde de instanță. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Mulțumesc! 



Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost votat în unanimitate de voturi. Am epuizat ordinea de zi, la 
diverse? Domnul Măroiu, da. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Da, o propunere aș avea, în sensul că este singurul director 
al Primăriei care ia salariu compensator eu zic să-l facem cetățean de onoare și să-i facem și o 
căsuță memorială la TRACUM SA acolo ca cel mai dibaci director general din istorie. Cred că 
aceștia care mai munciți domnii directori să vă treceți în contract acolo mai multe salarii 
compensatorii că văd o onoare pentru cei care nu muncesc să ia salarii compensatorii. 

Domnul consilier Țigănilă George: Mai ales 6 ani de zile în care nu știu dacă a lucrat 3 luni. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, dacă nu mai sunt alte discuții declar 

ședința închisă. 
 
 

Ședința se încheie la ora 14:50.  
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