


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 26 mai 2022 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.393 din 20 MAI 2022, emisă de primarul Municipiului 

Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 
MAI 2022, ora 1400. 

 
Prezenți: 

1. Gâdea Gheorghe  
2. Damian Marian 
3. Săndulescu Petronela 
4. Daut Ioan Adrian 
5. Funieru Cătălin 
6. Țigănilă George 
7. Nichita Tereza 
8. Bușcu Gheorghe 
9. Dumitrescu Silviu 
10. Sîrbu Adelina 
11. Peicea Milan 
12. Vladu Alexandru 
13. Măroiu Marian 
14. Ion Marian 
15. Nicorescu Gelu 
16. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
17. Pană Gheorghe  

 
Absenți: 

18. Calagiu Gheorghe  
19. Muscalu Ionel 
20. Cioacă Ionuț 
21. Ioniță Ciprian Liviu 

 

 

Președinte de ședință este domnul Dumitrescu Silviu, ales prin H.C.L nr. 155 din 28 
aprilie 2022. 



Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
        Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Bună ziua, vă mulțumesc 
pentru prezența de astăzi la ședința ordinară, doamna secretar general avem cvorum? 

     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Da domnule președinte sunt 
prezenți 17 consilieri locali, absentează 4, domnii consilieri Calagiu Gheorghe - 
motivat, Muscalu Ionel - motivat, Cioacă Ionuț și Ioniță Ciprian - nemotivati. 

Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Vă mulțumesc, avem pe 
ordinea de zi de astăzi 27 de proiecte de hotărâre de consiliului local împreună cu o 
lista suplimentară de 7 proiecte. Supun la vot ordinea de zi a ședinței. Cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Propun spre aprobare procesul verbal al ședinței ordinare din data de 28 aprilie 2022. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Procesul verbal a fost aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.101/16.03.2022 privind aprobarea 
Regulamentului de vânzare a locuințelor construite pentru tineri prin Agenția 
Națională pentru Locuințe. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
       Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.104/17.03.2022 privind aprobarea 
Regulamentului privind gospodărirea Municipiului Giurgiu – obligaţiile şi 
răspunderile instituţiilor publice, operatorilor economici, persoanelor fizice şi 
juridice. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 



     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz nefavorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.127/24.03.2022 privind aprobarea 
Regulamentului Comisiei sociale de analiză și soluţionare a cererilor de 
atribuire a locuinţelor pentru tineri construite prin A.N.L. administrarea, 
exploatarea și închirierea acestora, aflate pe raza Municipiului Giurgiu. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
       Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.129/24.03.2022 privind aprobarea 
Regulamentului Comisiei de analiză și soluţionare a cererilor de locuințe și în 
repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv 
specialiștilor din sănătate, construite prin A.N.L.,  administrarea, exploatarea și 
închirierea acestora pe raza Municipiului Giurgiu. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.202/18.05.2022 privind darea în folosință 
gratuită a unui teren situat în Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu, către 
Garda Națională de  Mediu-Comisariatul Județean Giurgiu. 



      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil.        
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.203/18.05.2022 privind darea în administrare 
a spațiului din imobilul situat în Șoseaua Sloboziei nr.194, municipiul Giurgiu, 
către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
       Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silvi : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.188/16.05.2022 privind modificarea 
componenței nominale a unei Comisii de specialitate a Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 

      Domnul Gâdea Gheorghe îl propune pe domnul Daut Adrian la comisia de 
specialitate administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, supun la vot 
propunerea domnului Gâdea, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul 
a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.189/17.05.2022 privind modificarea Statului de 
funcții al Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană. 



       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr. 206/19.05.2022 privind aprobarea rectificării 
Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr. 207/19.05.2022 privind aprobarea rectificării 
Bugetului centralizat al instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din 
venituri proprii și subvenții pe anul 2022. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr. 187/16.05.2022 privind aprobarea numărului 
și cuantumul burselor școlare pentru semestrul I al anului școlar 2021-2022, 
aferente unităților de învațământ din Municipiul Giurgiu. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei învăţământ, 
sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 



      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.195/17.05.2022 privind aprobarea cesiunii 
contractului de concesiune nr.10076/09.06.2010, încheiat între Municipiului 
Giurgiu şi Beianu Mihaela și Beianu Dumitru,  pentru terenul situat în Strada 
Vlad Țepeș, adiacent nr.50A. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține domnul Milan Peicea. Proiectul a trecut 
cu 16 voturi pentru. 

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.208/19.05.2022  privind aprobarea situațiilor 
financiare anuale ale Societății Comerciale Giurgiu Servicii publice S.A. 
aferente anului 2021. 

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

      Domnul Dumitrescu Silviu ia cuvântul, menționând că fiind pe pierdere această 
societatea, va fi foarte greu sa acceseze fonduri europene. Domnul Măroiu si domnul 
Pălălău vin cu completări menționând că societățile depind de contractele alocate de 
primărie. A intervenit și domnul Vladu Alexandru solicitând informații cu privire la 
stadiul asfaltării în zona șoseaua Bălănoaia. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.205/18.05.2022  privind aprobarea situațiilor 
financiare anuale ale Societății Comerciale Pază Publică S.A. aferente anului 
2021. 

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

Sunt solicitate de către domnul consilier Măroiu Marian, precizări cu privire la 
cauzele care au determinat acest profit mare, cum a reușit această societate a 



primăriei să facă un profit de un milliard. Directorul Societății Comerciale Pază 
Publică Giurgiu, aducând clarificările necesare. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.204/18.05.2022 privind aprobarea dării în 
administrarea S.C.GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. -  în insolvență a unor 
obiecte de inventar. 

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

      Domnul consilier Pălălău a solicitat și o evidență clară a pierderilor estimate 
privind copacii plantați prin fonduri europene,întrucât mulți s-au uscat, și solicită ca 
pe viitor să fie prezentat un inventor al bunurilor date în administrație, spre 
informarea consilierilor. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr. 201/17.05.2022 privind declanșarea 
procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al Societății 
Comerciale Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate 
publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 

      Domnul Măroiu Marian solicită scoaterea de pe ordinea de zi a acestui punct, 
deoarece procedura prezentată este una greoaie care trebuie analizată cu atenție 
pentru a lua cea mai bună decizie. 
     Propunerea domnului președinte de ședință fiind ca proiectul să fie supus la vot 
deoarece aceasta este procedura. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot. Voturi pentru 7: sunt domnii consilieri Gâdea Gheorghe, Bușcu Gheorghe, 
Daut Adrian, Pană Gheorghe, Dumitrescu Silviu, Funieru Cătălin și doamna Sîrbu 



Adelina. Împotrivă sunt 8 voturi, domnii Măroiu Marian, Țigănilă George, Ion 
Marian, Nicorescu Gelu, Pălălău Alexandru Stelian, Vladu Alexandru și doamnele 
Săndulescu Petronela și Nichita Tereza. Se abține domnul Damian Marian și Piece 
Milan. Proiectul  nu a trecut. 

       Domnul Pălălău solicită ca la următoarea ședință cand va fi reintrodus proiectul 
să se includă și un membru al consiliului local în procedura de selecție.  

Punctul 17: Proiect de hotărâre nr. 200/17.05.2022 privind aprobarea 
Raportului de evaluare a administratorilor S.C. Paza Publică S.A., 
nr.21908/16.05.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în 
Adunarea Generală a Acționarilor pentru reînnoirea mandatului membrilor în 
Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține domnul Peicea Milan? Proiectul a trecut 
cu 16 voturi pentru. 

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.199/17.05.2022 privind acordarea unui 
mandat special domnului Dumitrescu Silviu Andrei reprezentantul Municipiului 
Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor Operatorului Regional Apa 
Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea votului cu privire la punctele 1-6 
înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale Exraordinare a Acționarilor 
convocată pentru data de 14.06.2022. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 

      Domnul Dumitrescu Silviu, precizează că nu participă la vot. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut cu 16 voturi 
pentru. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.198/17.05.2022 privind aprobarea Raportului 
final nr. 19874/03.05.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților 
Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Uzina 



Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pentru numirea a doi membri în 
Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține domnul Peicea Milan. Proiectul a trecut 
cu 16 voturi pentru. 

Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.197/17.05.2022 privind modificarea Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 14 din data de 28 ianuarie 2021 
privind desemnarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările 
Generale ale Acționarilor la societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 

      Domnul Dumitrescu Silviu, îl propune pe domnul Funieru Cătălin ca 
reprezentant în AGA la societatea Tracum. 

     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 21: Proiect de hotărâre nr.196/17.05.2022 privind modificarea Hotărârii 
nr.285/26.08.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 

     Domnul Măroiu Marian dorește să știe  stadiul de desfășurare a licitației, 
deoarece există o eroare a punctajului. Domnul director Trăistaru Cristian 
precizează că nu a fost declanșată încă procedura de licitație (aspect menționat și în 
referatul de aprobare și răspunsul compartimentului de specialitate). 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Supun la vot. Voturi pentru 
sunt 8, domnii consilieri Funieru Cătălin, Peicea Milan, Bușcu Gheorghe, Pana 
Gheorghe, Daut Adrian, Gâdea Gheorghe, Dumitrescu Silviu și doamna Sîrbu 



Adelina.  Împotrivă sunt 7 voturi, domnii consilieri Măroiu Marina, Țigănilă George, 
Ion Marian, Nicorescu Gelu, Pălălău Alexandru Stelian și doamnele consilier 
Săndulescu Petronela și Nichita Tereza. Se abțin domnii consilieri Vladu Alexandru 
și Damian Marian. Proiectul nu a trecut. 

Punctul 22: Proiect de hotărâre nr.194/17.05.2022 privind modificarea 
Contractului de închiriere nr.50.115/15.12.2015 încheiat între Municipiul 
Giurgiu și societatea C.S.V. Condors S.R.L. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții?  

      Domnul consilier Măroiu Marian are întrebări legate de valabilitatea 
contractului și a suprafeței închiriate, considerând că nu se impune reducerea chiriei 
prin diminuarea suprafeței de face obiectul contractului. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Supun la vot. Pentru nu a 
votat nimeni. Se abțin 4 consilieri, domnii Bușcu Gheorghe, Dumitrescu Silviu, 
Gâdea Gheorghe și doamna Sîrbu Adelina. Impotrivă sunt restul consilierilor prezenți 
la ședință. Proiectul nu a trecut. 

Punctul 23: Proiect de hotărâre nr. 193/17.05.2022 privind aprobarea vânzării și 
documentației de atribuire în vederea vânzării prin licitație publică a terenului 
în suprafaţă de 191,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Strada Amforei, Nr. 
2C. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? 

     Domnul consilier Măroiu Marian solicită o alta evaluare a terenului, deoarece 
consideră valoarea ceruta ca fiind mica, domnul președinte intervine, punctând 
faptul că este vorba de un lot nefructificat, terenul fiind neconstruibil datorită 
locației. 



      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu :  Supun la vot.  Împotrivă 
sunt 4 voturi, domnii consilieri Măroiu Marian, Ion Marian, Țigănilă George și 
Nicorescu Gelu. Pentru, sunt restul consilierilor prezenți la ședință. Nu se abține 
nimeni. Proiectul nu a trecut. 

Punctul 24: Proiect de hotărâre nr.192/17.05.2022 privind aprobarea 
documentației de atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui 
teren, identificat  prin număr cadastral 41801, aparținând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? 

      Consilierii PSD anunță că vor vota împotriva acestui proiect deoarece valoarea 
cerută pentru concesionarea acestui teren este mica, având în vedere poziționarea 
acestuia. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu :  Supun la vot.Voturi pentru 
sunt 8, domnii consilieri  Daut Adrian, Funieru Cătălin, Peicea Milan, Bușcu 
Gheorghe, Pană Gheorghe, Gâdea Gheorghe, Dumitrescu Silviu și doamna Sîrbu 
Adelina. Împotrivă sunt 5 voturi, domnii consilieri Vladu Alexandru, Nicorescu Gelu, 
Țigănilă George, Ion Marian și Măroiu Marian. Se abțin domnii Damian Marian, 
Pălălău Alexandru Stelian și doamnele Nichita Tereza și Săndulescu Petronela. 
Proiectul nu a trecut. 

Punctul 25: Proiect de hotărâre nr.191/17.05.2022 privind aprobarea 
dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului Giurgiu 
și schimbarea temporara a destinației unuia dintre loturi. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 



      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții?  

      Domnul consilier Vladu Alexandru propune ca proiectele de asemenea anvergură 
cum este acesta, de construire a unei central termice de cogenerare, ar trebui sa fie 
concesionat pe o perioadă mult mai mare de 20 de ani, circa 49 de ani. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 26: Proiect de hotărâre nr.210/19.05.2022 privind modificarea 
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice nr.30.306 din 01.07.2019 
încheiat între Municipiul Giurgiu și Giurgiu Servicii Locale S.A, în insolvență. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 
 
Punctul 27: Proiect de hotărâre nr.209/19.05.2022 privind aprobarea Listei 
imobilelor propuse a fi expertizate tehnic în anul 2022. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 

      Domnul Vladu Alexandru dorește să știe dacă există bani pentru acestă expertiză, 
pentru a nu aproba un proiect ce nu va avea vreun rezultat. Domnul director, 
Trăistaru confirmă existența unei sume alocate expertizării tehnice.  

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

 

 



PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.212/20.05.2022  privind aprobarea închirierii 
prin licitație publică a unui teren, identificat  prin cartea funciară nr. 41752, 
aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul 
București, adiacent bloc 61/2D - 62/2D. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz nefavorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții?  

     Domnul consilier Măroiu Marian punctează faptul că acest proiect a revenit pe 
ordinea de zi și având în vedere că a fost respins deja într-o ședință anterioară 
domnii consilieri din partea PSD vor vota împotrivă. Domnul președinte de ședință 
menționează ca este vorba de magazinul Fermierul care a venit cu o nouă propunere 
deoarece trebuie să își relocheze afacerea. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu Supun la vot. Voturi pentru 
sunt 8, domnii consilieri Daut Adrian, Funieru Cătălin, Peicea Milan, Bușcu 
Gheorghe, Pană Gheorghe, Gâdea Gheorghe, Dumitrescu Silviu si doamna Sîrbu 
Adelina. Împotrivă sunt 5 voturi, domnii consilieri Măroiu Marian, Ion Marian, 
Țigănila George, Nicorescu George și Vladu Alexandru. Se abțin domnii consilieri 
Damian Marian, Pălălău Alexandru Stelian și doamnele Săndulescu Petronela și 
Nichita Tereza. Proiectul nu a trecut. 

Punctul 2:  Proiect de hotărâre nr. 213/23.05.2022 privind aprobarea Situațiilor 
Financiare anuale ale Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A 
aferente anului 2021. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, discuții?  

Doamna Săndulescu Petronela are nelămuriri legate de pierderea în valoare de 
300.000 de lei a Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A aferentă anului 



2021 și solicită clarificări în acest sens cât și despre indicatorii de performanță. 
Domnul director Cartojan Liviu vine cu explicațiile necesare consilierilor. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 3:  Proiect de hotărâre nr.216/24.05.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului Renovare energetică moderată Sală Sport și Internat - Colegiul 
Național Ion MAIORESCU din Municipiul GIURGIU în vederea finanțării 
acestuia prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/B.2.1/1. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.217 /24.05.2022 privind aprobarea depunerii 
proiectului Renovare energetică moderată Grădinița cu program prelungit 
PRICHINDEII din Municipiul GIURGIU în vederea finanțării acestuia prin 
Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 
PNRR/2022/C5/B.2.1/1 . 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.215/24.05.2022  privind aprobarea depunerii 
proiectului Renovare energetică a unor clădiri rezidențiale multifamiliale din 
municipiul Giurgiu în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și 
Reziliență, apelul de proiecte  PNRR/2022/C5/A.3.1/1. 



     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? 

       Domnul consilier Pălălău dorește să știe criteriul de selecție al clădirilor și 
motivul pentru care au fost excluse alte ansambluri rezidențiale. Doamna director, 
Meca Ianca aducând lămuririle necesare. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu :  Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.218/24.05.2022  privind aprobarea situațiilor 
financiare anuale ale Sociețății Comerciale Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 
aferente anului 2021. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 

      Domnul Vladu Alexandru are nelămuriri legate de desfășurarea activității 
societății și ar dori să știe ce pierderi sunt estimate pentru anul în curs. Domnul 
director Ruse Sorin aduce explicații în legătură cu pierderile înregistrate de 
societate. 
 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții? Supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.214/24.05.2022 privind aprobarea atribuirii 
contractului de lucrări de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale 
aferente proiectului „ Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră prin 
eficientizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul Giurgi” către 
societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Vladu Alexandru: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 



      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, discuții?  

      Domnul Damian Marian dorește să afle dacă este legal acordarea prin 
încredințare direct a serviciului menționat în proiectul de hotărâre. Doamna Secretar 
General vine cu clarificări, menționând că legea achizițiilor publice permite acestă 
atribuire, conform articolului 31 din legea 98 și instrucțiunii nr.1/2018 a Agenției 
Naționale pentru Achiziții Publice. 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

 
DIVERSE 
 La capitolul diverse se dezbat următoarele subiecte : 

• Toaletarea spațiului verde și necesitatea motivării financiare a personalului  
pentru mărirea echipei ce se ocupă de acest aspect. 

• Domnul viceprimar Damian Marian aduce în atenția consilierilor problema 
insuficienței fondurilor necesare pentru învățământul preuniversitar din județul 
Giurgiu pentru anul 2021-2022. 

 
        

Ședința se încheie la ora 15:45.      
 
 
P R E Ș E D I N T E,               SECRETAR GENERAL,  

Dumitrescu Silviu                           Băiceanu Liliana  

                                                                                                                                                                          ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                                                       Ionete Georgiana 
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