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PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  06.09.2022 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
 
             Astăzi, 06.09.2022, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 25 august  2022” și a „Procesului Verbal al 
ședinței extraordinare a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu din data de 30 
august  2022” , după aprobarea acestora în ședința extraordinară a Consiliului Local din 
data de 5 septembrie 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. 

 
 
  

CONSILIER, 
 

Ionela Geangu 
                                                             
 

 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Giurgiu este Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.6, lit.„c” și lit.„e”  
ale Regulamentului CE 2016/679 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 25 august 2022 cu prilejul convocării în ședința ordinară a 
Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr.645 din 19 AUGUST 2022, emisă de Primarul Municipiului 
Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 25 
August 2022, ora 1400. 

 
 
Prezenți: 

1. Gâdea Gheorghe  
2. Săndulescu Petronela 
3. Daut Ioan Adrian 
4. Funieru Cătălin 
5. Țigănilă George 
6. Nichita Tereza 
7. Bușcu Gheorghe 
8. Peicea Milan 
9. Pălălău Gheorghiță Stelian 
10.  Pană Gheorghe 
11.  Muscalu Ionel 
12. Calagiu Gheorghe 
13. Nicorescu Gelu 
14.  Ioniță Ciprian Liviu 
15. Dumitrescu Silviu 
16. Ion Marian 

    Absenți: 
17. Damian Marian – concediu de odihna 
18. Măroiu Marian– concediu de odihna 
19. Sîrbu Adelina– concediu de odihna 
20. Cioacă Ionuț 

 
 
 

 

Președinte de ședință este domnul Pălălău Gheorghiță Stelian, ales prin H.C.L nr.246 din 28 iulie 
2022. 



     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Buna ziua, începem această dezbatere prin a 
întreba în primul rând dacă avem cvorum pentru a susține ședința, doamna secretar? 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana:Da domnule președinte, sunt prezenți 16 
consilieri locali, absentează motivat 3 consilieri locali și un absent nemotivat domnul Cioacă Ionuț, 
totodată aș vrea să vă readuc în atenție faptul ca prin ordinul prefectului s-a constatat încetarea 
mandatului de consilier local al domnului Vladu Alexandru și că prin adresa 36139/23.08.2022 
Instituția Prefectului ne invederează ca la convocarea și desfășurarea proximei ședințe a Consiliului 
Local nu va mai fi luat în calcul la cvorumul necesar, nu poate participa la vot, nu mai are dreptul la 
indemnizația lunară. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos doamna secretar, având în 
vedere că condițiile sunt îndeplinite pentru desfășurarea ședinței, începem ședința cu intonarea 
imnului național. 

      Se ascultă Imnul Național al României. 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Domnul președinte dați-mi voie 2 secunde să spun ceva, 
cred că vorbesc în numele tuturor colegilor din consiliul local prin ceea ce urmează să spun și 
anume că îi mulțumesc domnului Alexandru Vladu pentru mandatul de consilier local pe care l-a 
avut până astăzi, pentru că mereu a avut o opinie argumentată, corectă, verticală și întotdeauna a 
încercat să spună lucrurilor pe nume și să îndrepte lucrările consiliului local în direcția în care 
trebuie. Mulțumesc. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Așa este, îi mulțumim domnului Vladu pentru 
aportul pe care l-a avut în cadrul primăriei Giurgiu cand a fost și viceprimar și consilier. Trecem la 
ordinea de zi astăzi prin aprobarea procesului verbal al ședinței anterioare, doamna secretar? 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Cine este pentru aprobarea procesului verbal al 
sedinței extraordinare din 8 august 2022 în forma în care o aveți prezentată? Aprobat în 
unanimitate. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Trecem la ordinea de zi pentru aprobarea 
proiectelor pe care le avem în dezbatere, ordinea de zi de astăzi cuprinde 17 proiecte, plus câteva 
informări pe care le aveți în față și o suplimentare pe care am primit-o astăzi cu încă 2 proiecte. 
Supun spre aprobare ordinea de zi cu proiectele suplimentare. 
     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Domnul președinte numai o secunda, legat de ordinea de 
zi, domnul primar ne roagă să retragem proiectul numărul 9 cel ce priveste Tracumul și v-aș ruga 
dacă se poate, sunteți de acord având în vedere că este inițiatorul proiectului să-l retragem. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: De acord, propunem ordinea de zi cu 
retragerea punctului 9 din proiectele de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Ordinea de 
zi a fost aprobată în unanimitate. 

    Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.236/17.06.2022 privind aprobarea Regulamentului 
privind concesionarea bunurilor imobile, aparținând domeniului public și privat al 
Municipiului Giurgiu. 

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



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Da domnule 
consilier. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Domnul președinte, încă din start țin să mulțumesc 
administrativului, în special domnului Trăistaru de la Patrimoniu că au ținut cont de observațiile 
propuse mai acum câteva luni bune în legătură cu deficiențele și nehotărârile care erau în vechiul 
regulament, am citit cu atenție și din ceea ce constatasem ca fiind propice pentru modificare pentru 
schimbare s-a și realizat, eu am avut o perioadă în care am fost membru în această comisie și am 
constatat personal că erau niște lucruri care nu erau înregulă, s-au pus acum toate cele ce le-am 
constat eu, probabil că mai sunt și altele pe care le-au avut în vedere dar după opinia mea este un 
regulament mult mai bun decât ceea ce fusese. Mulțumesc. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, mai sunt și alte opinii, dacă nu 
trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

    Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.294/12.08.2022 privind actualizarea Regulamentului 
referitor la  modalitatea de acordare a drepturilor cuvenite copiilor/elevilor/tinerilor cu 
cerințe educaționale speciale şcolarizaţi în sistemul de învăţământ  preuniversitar din  
Municipiul Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

    Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.284/02.08.2022 privind modificarea Statului de Funcții al 
Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.286/02.08.2022 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 în ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? 



     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu nu o să votez la acest proiect.  
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Să se consemneze acest lucru, trecem la vot. 
Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut cu 15 voturi pentru. 

     Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.296/16.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de 
învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Aici aș vrea să fac o 
mețiune și în anul precedent mi-am exprimat dorința de a nu face parte din niciun consiliu de 
administrație al unităților de învățământ și anul acesta îmi mențin poziția cu rugămintea ca anul 
acesta să se ia act de dorința mea și să nu mai fiu menționat în niciunul dintre consiliile de 
administrație. Sunt discuții, domnul Țigănilă dacă aveți ceva de spus? 
     Domnul consilier Țigănilă George: Ar trebui informați consilierii care fac parte, să vadă la ce 
liceu, gradinițe, nu trebuie nominalizați și atât poate sunt care nu doresc la liceul respectiv. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Listele probabil că au fost în dezbatere în 
comisie, acolo au fost puncte de vedere legat de această nominalizare. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnul președinte aș vrea să fac o precizare, am avut și anul 
trecut foarte multe discuții, mai ales referitor la nominalizare și apoi la participarea la aceste 
consilii, au fost unele școli mai grele, unele grădinițe de asemenea cu probleme, dar cred că toți 
consilierii trebuie să facă parte din acestea pentru că daia am fost votați până la urmă, reprezentăm 
comunitatea și trebuie să mergem și acolo, înteleg chestiunile particulare cand nu poți pentru că 
apar chestii de incompatibilitate sau de altă natură, însă în principiu chiar e bine să fim pentru că 
deja unii dintre consilieri s-au plimbat prin consiliul de administrație și nu-i chiar simplu, domnul 
nu mai zic cine, a fost mai devreme într-un consiliu de administrație de 2 ori, mai înainte a fost la 
un alt liceu 2 ore și tot așa, unii dintre dumneavoastră stau aproape toată ziua la consilii și alții nu 
pot participa sau pot să își asume, nu e chiar înregulă. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supun proiectul de hotărâre la vot așa cum a 
fost formulat. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține domnul consilier Pălălău. Proiectul a trecut cu 
15 voturi. 

     Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.295/16.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității 
educației în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu pentru anul 
școlar 2022-2023. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.262/06.07.2022 privind modificarea tarifelor pentru 
serviciile publice prestate şi a taxelor pentru închiriere percepute de către Centrul Cultural 
Local „Ion Vinea” Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.298/18.08.2022 privind aprobarea reglementării situației 
juridice a unor terenuri situate în municipiul Giurgiu, includerea în Nomenclatorul stradal și 
atribuirea de denumire. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.300/18.08.2022 privind aprobarea delegării atribuțiilor 
de organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a Crosului transfrontalier Free 
Spirit Run Giurgiu - Ruse din 25 septembrie 2022, Sport Clubului Municipal Dunărea 2020 
Giurgiu. 

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



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.304/18.08.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.309/19.08.2022 privind modificarea graficelor de 
rambursare din contractele de credit nr.RQ17070316890211/04.08.2017 pentru refinanțarea 
datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr.RQ17050316881067/11.10.2017 pentru 
investiții. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil cu o abținere doamna consilier Săndulescu 
Petronela. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Vă rog doamna 
Săndulescu. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Vreau să justific votul din comisie pentru că nu mi se 
pare normal să rescadețăm, să venim a 2 oară cu o rescadențare în decurs de un an și jumătate, aș 
vrea să vă aduc aminte că în februarie 2021 s-a făcut o rescadențare, s-a explicat acolo cum că 
primăria are nevoie de bani și întradevăr sunt convinsă să așa era nu a pus nimeni la îndoială lucrul 
acesta, acea rescadențare a fost făcută pentru doi ani de zile chiar dacă costurile pentru ce 2 ani de 
zile a fost peste 1.200.000 de lei am fost de acord pentru că justificarea era de genul 15milioane de 
lei, 150 de miliarde sunt necesari pe timp de 2 ani de zile pentru dezvoltare. Eu nu am văzut 
dezvoltare în 2 ani, de ce mai revenim atunci cu o altă rescadențare? Rescadențarea pe care ne-o 
propune inițiatorul acestui proiect zice că pe 9 luni de zile, astea înseamnă un cost suplimentar al 
cheltuielilor cu dobânda de aproape 1 milion de lei, este doar comisionul de rescadențare este 
valoarea celor 2 variante pe toată perioada de derulare, rezultă un cost suplimentar de 20.731 lei, 
comisioane de rescadențare cât și un cost suplimentar cu plata dobânzii de 959.951 de lei. 
Rescadențarea celor 9 rate înseamnă 6.900.000, 69 de miliarde, eu nu știu ce va trebui sau ce vor 
face cu acest 6.910.000 atâta timp cât nu știu ce s-a întâmplat cu cei 15 milioane care au fost atunci 
economisiti chipurile. Să se înțeleagă 2 ani de zile primăria nu a plătit, deci urma să nu plătească 
cele 15 milioane, pentru că nu avea bani, acum mai cere încă 9 luni o rescadențare, iar un alt cost 
suplimentar pentru că nu are bani, aceasta este problema, știu că sunt costuri mari dar ne gândim că 
de la anu, niciun fel de problemă nu sunt bani să plătim ratele dacă nu sunt bani acum, al sfârșitul 
anului 2023 de unde va avea primăria pe lună să plătească aproape de 14 miliarde? Părerea mea este 
că trebuie să fim extrem de precauți, dacă nu avem acum bani credeți că la anu primăria va avea de 
câteva ori mai mult, de unde vor avea sursele de venituri pentru a plăti aceste rate? Voi fi corectă, 
că cine mă cunoaște știe că sunt extrem de corectă, da creditele vin din mandatul 2007-2012 de la 
vechea administrație de când au făcut 20 de milioane de euro credit, vechea administrație de după 
domnul primar Iliescu a readus aceste credite în lei cu o dobândă de 0.8 % pe an. 



     Domnul consilier Muscalu Ionel: Le-a rostogolit până acum doamnă, asta a făcut, ni le-a dat 
nouă. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Cred că dumneavoastră nu știți că s-au plătit, îl aveți. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Îl avem toți. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Da îl aveți toti, în momentul în care 2018-2019-2020 
ai putut să plătești 10 miliarde plus câte 5 miliarde dobândă, așa s-au plătit la niște venituri încasate 
de 40-42 de milioane, acum la 60 și ceva, acum sunt venituri de 86 de milioane și nu ne putem 
permitem să plătim 8 milioane? V-am răspuns, am vrut să vă dau niște detalii și s-au plătit, din 
punctul meu de vedere din anul 2024 gradul de îndatorare al primăriei va fi de peste 34%, aceea 
este o moștenire grea, acum în acest moment gradul este de 16%. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Nu știu ce discutați la partidul dumneavoastră. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Vă rog frumos să nu implicăm ce fac. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Să nu ne certăm, vă rog eu frumos să respectați 
ordinea ședinței, doamna Săndulescu Petronela vă rog să închideți microfonul și lasați-l pe domnul 
Muscalu să spună ce are de spus. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Mulțumesc. Aicea sunt în calitate de consilier local PNL ales 
de către cetățenii din municipiul Giurgiu sub sigla acestui partid așa cum doamna este ProRomânia, 
să se știe, dincolo de chestia asta doamna este și economist și mă bucur că a făcut aicea această 
pledoarie este foarte important și trebuia să spună și de faptul acest credit vine de atunci de când 
vine și a trecut prin 8 ani fără să fie mare brânză plătit din el și că noi ne chinuim acum nu doar cu 
acesta ci cu datorii făcute în acea perioadă la gunoi la care mai avem de plătit în continuare și sunt 
imense, la utilități de tot felu și tot felul de creditori, că școlile au acum de plătit niște jaluzele pe 
care le-au plătit anul trecut chinuindu-ne să plătim mai mult dobânzile, spun adevărul aici e 
problema, sunt probleme care prind cu totul bugetul local, nu doar un mic segment la care 
dumneavoastră puteți să faceți eu știu un soi de metaforă economică, în realitate s-a ajuns la situația 
imposibilității de plată datorită creșterii robor că suntem într-o chestiune pe care o cunoaștem cu 
toții, datoriile tuturor oamenilor inclusiv ale primăriilor și instituțiilor publice se supun acelorași 
reguli, iar regula este cea pe care trebuie să o vedem și să o știm cu toții, trăim într-o țară aproape la 
marginea unui război, trăim într-o țară aproape într-o criza economică, moșteniri n-a facut nici după 
Anghelescu, nici consiliul acesta, n-a făcut decât să încerce să reziste și să acopere cât mai mult din 
toate datoriile pe care le-a avut pentru că nu este singura datorie, aceasta creștere robor depășește 
creșterea bugetară inițială, pentru că se prevăzuse să plătim împreună cu datoria și dobânda, dar 
dobânda a ajuns aproape cât această datorie, asta este România în care trăim, având în vedere acest 
lucru nu mai avem posibilitatea să plătim decât luna aceasta deci nu avem voie să ne gândim că nu 
putem să facem acest lucru, să votăm să ducem mai departe atunci când vom putea avea resurse 
financiare ca să plătim lucrul acesta, atâta vreme cât banca respectivă este datornică este foarte 
important pentru noi să facem lucrul acesta, pentru că pe de altă parte o să vă rog să fiu sprijinit și 
de direcția economică, eu cred ca o primărie ca aceasta într-o comunitate săracă în care taxele și 
impozitele nu ajung decât pentru 20% din serviciile pe care le oferim comunității, într-o primărie ca 
aceasta și o țară ca aceasta în care prețurile la energie, la curentul electric, la energia termică și la 
celelalte au crescut la 320% eu cred că noi trebuie să fim extrem de atenți și judiciosi și 
economicoși și să facem în așa fel încât să ținem primăria și comunitatea deasupra, trebuie să 
scădem tot ce putem scădea astfel încât să mergem mai departe, în fond ar trebui să renunțăm la 
toate serviciile publice și să intrăm în imposibilitatea de a plăti și oamenii și tot. Hai să nu ne jucăm 
și să nu fim demagogi, poate e o chestie cu care putem să ne jucăm acum dar nu e cazul, haideți să 
nu ne jucam.   
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mai sunt discuții? 



    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Domnul coleg apreciez, vorbiți exact ca un politician, 
eu vorbesc exact ca un economist, după date.  
    Domnul consilier Muscalu Ionel: După cifre vorbesc și eu, cifrele nu sunt pe această datorie, pe 
acest credit, cifrele trebuiesc văzute în bugetul întreg și rog pe doamna de la direcția economică să 
infirme sau să confirme ceea ce am spus. 
    Doamna Chițu Alice: Problema este că noi la momentul acesta nu mai avem prevedere bugetară, 
deci prevederea bugetară este altceva decât disponibilul bugetului local, disponibilul înseamnă bani, 
prevederea bugetară înseamnă bugetul, previziunea bugetară, noi nu putem să angajăm cheltuieli 
dacă nu avem prevedere bugetară și aici s-a ajuns. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Înseamnă că nu sunt bani domnul consilier. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Haideți să ne respectăm, domnul vice vă rog. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Mai vroiam eu să o întreb ceva pe Alice, am ajuns în 
situația asta deoarece roborul a crescut foarte mult sau din alt motiv? 
    Doamna Chițu Alice: Da, roborul a crescut foarte mult prevederea inițială s-a facut în ianuarie, 
decembrie, roborul a crescut acum, dobânda a crescut de la 3 si ceva și acum este 7, 21 vă dați 
seama ca la sume mari, la soldul de 36 de milioane și 23 de milioane diferențele sunt foarte mari, 
sunt duble, aceasta este problema că nu avem prevedere bugetară. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Doamna Săndulescu mai aveți ceva de adăugat? 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Da. Aveam 15 milioane adică 150 de miliarde deja 
economisiți din februarie 2021. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Îmi dați voie să vorbesc și eu puțin pe subiectul acestui 
proiect? În primul rând vreau să apreciez experiența în domeniul economic al doamnei Săndulescu 
care este foarte bine pregătită pe acest domeniu dar, încerc și cred că corectă și mai dreaptă este 
poziția colegului meu Ionel Muscalu pentru că întradevăr in 2018-2020 s-au putut face plăți mai 
mari către credit, dar acum începând cu 2021-2022 trecem printr-o criză energetică care ne-a 
crescut foarte mult cheltuielile, una peste alta indiferent care ar fi motivul pentru care noi am ajuns 
azi aici situația este mult mai simplă avem 2 variante, fie bandajăm acuma o fractură, fie riscăm să 
rămânem amputați în 2023 dar nu avem luxul de a ne gândi dacă vom putea sau nu in 2023 să 
plătim ceva, noi trebuie să reacționăm acum pe termen scurt că nu avem prevedere, drept pentru 
care apreciez ambele opinii și ale doamnei Săndulescu care încăodată ma înclin în fața experienței 
dânsei din punct de vedere economic, dar sunt sigur că direcția de resort, direcția economică care 
este o direcție foarte sănătoasă și foarte pricepută a acestei primării cu oameni foarte bine rodați în 
meseria pe care o fac, nu ar fi venit cu soluția asta dacă exista și alte soluții, drept pentru care eu 
consider ca e o întrebare foarte simplă, bandajăm acum o rană ca să nu murim sau ne gândim în 
2023 dacă e posibil să ne imbolnăvim mai tare. Mulțumesc mult de tot și încăodată respect si pentru 
opinia doamnei Săndulescu și a domnului Muscalu. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Mulțumesc, vreau să fac o precizare că mi-am dat seama 
acum uitându-mă în prezidiu îmi dau seama că lipsește domnul Damian care e trecut că va fi 
semnatarul acestei hotărâri, deci aș vrea să fie modificat articolul 3 de la punctul 12 în sensul de a fi 
înlocuit domnul Damian Marian cu domnul Silviu Dumitrescu pentru că altfel degeaba votăm. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Ca să îmi exprim și eu punctul de vedere pe 
acest subiect, suntem într-o situație destul de complicată dar am ajuns aici pentru că acea economie 
pe care am făcut-o anul trecut de 15 milioane de lei nu am folosit-o cum trebuie, venim acum si 
solicităm o rescadențare și de unde avem garanția că nu vom ajunge în aceiași situație la sfârșitul 
anului. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Nu sunt 15 milioane. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Domnul Muscalu în proiectul din 2021 în 
calculele pe care ni le-ați adus la cunoștință ați făcut o socoteală că se vor economisi 15 milioane de 



lei, bani care urmau să fie folosiți pentru investiții, din păcate nu am văzut nicio investiție în 
municipiul Giurgiu în anul 2021 și ar trebui să fim coreți acum, să ne privim în ochi și să ne spunem 
adevărul. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Păi ne uităm unu la altu și ne spunem adevărul. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Investiții au fost în 2021, pe care puteți să șe 
enumerați dumneavoastră acum dacă nu într-o ședință următoare, dacă mai sunt și alte discuții dacă 
nu trecem la vot. Mulțumesc. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Cu amendamentul pe care l-am făcut vă rog. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Domnule președinte cu scuzele de rigoare în 2021 MGW 
pentru gazul cumpărat în încălzirea orașului Giurgiu era 150 de lei în 2022 a fost vreo 800 de lei, 
este o diferență mare între ce am plătit noi pe energia termică în iarna lui 2021 și ce am estimat noi 
că vom plăti pe energie termică în 2021, vă respect opinia și vă mulțumesc încăodată. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Și vreau să readuc la cunoștință că municipiul Giurgiu a 
subvenționat cu 78% către populație. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Dar a și primit bani de la buget domnilor consilieri. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Mulțumită guvernului PNL. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Exact, bravo, felicitări primarului Anghelescu care a reușit să 
aducă banii aceștia, nu ca data trecută când domnul Barbu s-a împrumutat ca să plătească 
gigacaloria. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Nu s-a împrumutat a fost pe axa de trezorerie, nu este 
adevărat acela este un credit de revolving, cred că nici nu știți defapt termenii.  
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Eu nu v-am jignit. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Haideți să ne respectăm. 
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Diferența a fost plătită de către guvern, Doamne 
ajută, avem parte de un guvern care ajută municipiul Giurgiu. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Haideți să trecem la vot cu amendamentul 
propus de domnul Muscalu. Cine este pentru? 13 consilieri pentru. Împotrivă sunt doamnele 
consilier Săndulescu și Nichita. Se abține domnul Pălălău. Proiectul numărul 12 a trecut. 

     Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.305/18.08.2022 privind aprobarea prețului local al 
energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem 
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 - 31 octombrie 
2022. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.306/18.08.2022 privind aprobarea prețului local de 
facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem 
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru perioada 15 – 31 octombrie 
2022. 



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții?  
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu, vreau și eu să întreb ori pe doamna Gina, ori pe 
domnul director, văd aici că prețul energiei termice produse destinate populației este 874 lei MGW, 
1017 lei gigacaloria, iar pentru agenții economici aceiași energie termică produsă, transportată și 
distribuită e 854 de lei gigacaloria și 734 de lei MGW și nu înteleg de ce prețul producției pentru 
energie termică are o valoare pentru populație și una pentru genții economici, vreau să îmi explice 
cineva, pentru că teoretic prețul de produție este același, prețul de facturare e diferit pentru că 
intervine subvenția, dar prețul de produție de ce este diferit, că așa arată în proiectul de hotărâre. 
     Doamna Glăvan Gina: Prețul de producție este același, diferă la agenții economici este fără 
TVA întotdeauna. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Deci practic sunt prețurile prezentate cu TVA la populație 
și fără TVA la agenții economici, mulțumesc tare mult. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Anul acesta cu cât subventionăm energia termică către 
populație, procentual mă refer, aveți idee? 
    Doamna Glăvan Gina: 52% 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Multumesc, este în regulă! 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Domnul preșesdinte cred că ar fi cazul ca doamna să dea 
căteva explicații pentru cetățeanul giurgiuvean, cât este subvenția în lunile noiembrie – martie, cât 
este subvenția în perioada 15 octombrie – 1 noiembrie, pentru că sunt câteva detalii pe care trebuie 
să le cunoască toată lumea. 
    Doamna Glăvan Gina: Dacă afară temperaturile sunt sub 10 grade trebuie să înceapă furnizarea 
de la 15 octombrie, în perioada 15 octombrie – 31 octombrie , când suntem în afara sezonului rece 
se dau doar cele 19% dar se va păstra facturarea către cetățeni, adică MGW va fi 319,59, deci atât se 
va factura către populație. Subvenția va fi de 52,10 pentru că va fi 19%, deci va fi subvenția mai 
mare iar perioada 1 noiembrie – 31 martie subvenția va fi de 45,71%, prețul de facturare către 
populație rămânând același. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Raportat la anul anterior mi se pare că este cam la 
jumătate prețul pe care îl va plătii populația. 
    Doamna Glăvan Gina: Exact. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se 
abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

     Punctul 15: Proiect de hotărâre nr. 307/18.08.2022 privind aprobarea prețului local al 
energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem 
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 
noiembrie 2022 – 31 martie 2023. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 16: Proiect de hotărâre nr. 308/18.08.2022 privind aprobarea prețului local de 
facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem 
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 
noiembrie 2022 – 31 martie 2023. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

     Punctul 17: Proiect de hotărâre nr. 303/18.08.2022 privind aprobarea Planului Urbanistic 
de Detaliu „Două locuințe unifamiliale” beneficiar Sandu Pantazi. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei de urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

        PUNCTE SUPLIMENTARE 

    Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 311/22.08.2022 privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.188/26.05.2022 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/C5/1/A.3.1/1. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Dacă poate doamna 
Ianca menționa despre ce este vorba în acest proiect, de ce este nevoie să îl mutăm pe PNRR. 
    Doamna director Meca Ianca: Este vorba despre faptul că prin clarificările cerute ni s-a 
solicitat să ne asumăm cele 200.000 euro  diferență, ca și cheltuieli neeligibile,  pe PNRR cheltuiala 
este eligibilă 100% cu condiția să fie realizată în scopul proiectului și să nu depășească plafonul 
alocat județului Giurgiu, așa cum s-a făcut. La momentul la care s-a făcut Hotărârea știam că pe 
platforma respectivă mai sunt disponibile peste 5.500.000, nouă ne trebuia 5.300.000 fără TVA, în 
momentul în care am încărcat 2 zile mai târziu când am definitivat  toate documentele, nu ne-a 
permis să trecem mai departe pentru că mai erau disponibili 5.127.000 euro fără TVA, singura 



soluția ca să depunem proiectul și să absolvim 5.127.000 a fost aceea de a cheltui de la noi 200.000, 
toate acestea sunt sume în euro fără TVA pentru că așa se practică calculele, suma totală este cea 
care se obține inmulțindu-se suprafața totală pe care se face intervenția cu 200 euro pe metrul pătrat 
fără TVA, așa s-a ajuns la plafon. Prin urmare nu avem decât această posibilitate ca să putem 
absolvii acești bani, așa cum în orice proiect există o serie de cheltuieli neeligibile care vin fie din 
condițonările din PIB, fie din depășările plafoanelor alocate. Este o suma pe care nu putem să o 
cheltuim anul ăsta, dacă se va semna contractul de finanțare în cursul acestui an, așa cum estimăm 
noi, ar trebuie să avem prevederea în buget pentru valoarea întregului proiect finanțat din fonduri 
nerambursabile, contractual de finanțare reprezintă sursa, inclusive pentru neeligibile, așa este 
legea, ca sursă în buget, apoi până când se va atribui contractul de lucrări probabil că se vor realiza 
cu mici diferențe, asta nu înseamnă că noi va trebui să punem 212.000 suma aceasta, 1.350.000 lei 
deodată sau poate nu punem deloc. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Sau la reactualizarea devizelor să punem 
1.000.000? 
    Doamna director Meca Ianca: Nu avem cum să știm asta. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Mai sunt discuții? Dacă nu, 
trecem la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

    Punctul 2: Proiect de hotărâre nr. 312/23.08.2022 privind aprobarea Protocolului de 
colaborare între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu și 
Avesta Battery & Energy Engineering NV. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții?  
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Dacă îmi permiteți o să spun eu câteva cuvinte că sunt 
una dintre persoanele care s-a ocupat de această posibilă investiție în Giurgiu, acum câteva luni am 
fost contactați și în urma recomandărilor pe care le-am primit noi ca și județ și oraș din partea 
domnului Dan Motreanu la Bruxelles, am fost recomandați acolo către un grup de investitori care s-
au gândit să facă în estul Europei o fabrică de acumulatori pentru industria auto, aceștia au venit la 
recomandările domnului Motreanu și al domnului Mureșan, un alt europarlamentar PNL care a 
contactat Consiliul Județean Giurgiu în primă instanță, au avut o discuție cu ei în care ne-au 
prezentat ce doresc să facă și care ar fi planul lor de dezvoltare, după care am stabilit pașii care 
urmează să-i facă, au trimis și o scrisoare de intenție în acest sens, vor să construiască o fabrică de 
acumulatori complexă pe 100 de hectare, pe raza Mun. Giurgiu, noi i-am prezentat câteva locații 
posibile acolo unde ei ar putea găsii 100 de hectare la un loc disponibile, evident terenurile au 
proprietari cu care respectiva fabrică, investitorii ar trebui să ia legătura, într-o primă etapă vor 
construi o fabrică pe 20 si ceva de hectare, după care vor face doare celule și ulterior  va face 
întregul acumulator, ulterior undeva după 3 – 4 ani vor face și o fabrică de reciclare. Acum noi 
supunem la vot un protocol de colaborare, în urma scrisorii de intenție pe care ei au transmis-o către 
Consiliul Județean și către Primăria Mun. Giurgiu, este un protocol în 3 prin care noi ne asumăm să-
i susținem în a identifica un teren propice pentru dezvoltarea investiției și încercăm să îi susținem de 
asemenea cu un ajutor de stat care nu ține de noi, dar îi putem susține în interesul comunității. Din 
ce au spus dânșii numărul de locuri de muncă care ar fi nou create doar în cadrul acestei fabrici ar fi 
în jur de 2000 de locuri de muncă, nesocotind bineînteles pe orizontală ceilalți agenți economici 
care se pot lega cu activităție lor de activitățile fabricii. Au mai fost în această vară, 2 – 3 discuții cu 
câțiva investiori care ar vrea să-și relocheze afacerile în Giurgiu, dintre aceste discuții aceasta este 
cea mai avansată, pe calendarul convenit cu COO-ul, a rămas că își doresc semnarea protocolului la 



sfârșitul acestei luni și în septembrie să demareze prin consultanții pe care i-a angajat în România să 
găsească terenul propice la nivelul orașului. Au fost discuții făcute cu ajutorul parlamentarilor PNL 
și la nivelul guvernului, 2 sau 3 discuții, se pare că sunt eligibili și pentru un ajutor de stat și cu 
ajutorul bunului Dumnezeu și unor oameni de bine, cum ar fi Dan Motreanu și ceilalți parlamentari 
PNL și europarlamentari este posibil să avem o investiție în următorii ani. Mulțumesc mult și dacă 
aveți ceva întrebări vă pot răspunde ulterior sau acum. Mulțumesc! 
      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Eu vreau chiar să vă felicit cu tot sufletul și Doamne 
ajută, exact cum spuneam mai înainte, guvernul ajută municipiul și întradevăr avem nevoie de astfel 
de oameni care să pună umărul pentru Giurgiu. Vă mulțumesc frumos! 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Și noi vă mulțumim în numele celor pe care i-ați 
menționat. 
      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 
cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 
      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avem o listă de 10 plus încă 4 informări, deci 
14 informări care sunt anexate și atașate pe tabletă, dacă sunt discuții pe marginea acestor informări, 
cine vrea să se înscrie, da domnul consilier Calagiu, vă rog. 
      Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Mă adresez consilierilor în câteva probleme. Revin cu o 
problemă. Rețeaua de hidranți nu este o chestiune care să facă șanț dar este nevoie de așa ceva, am 
înțeles că traversăm o perioadă crucială și societatea și primăria dar trebuie să rămână cu seamă 
pentru că Doamne ferește atunci când o să avem nevoie de acești hidranți nu o să-i avem. De 
asemeni mai sunt ca să fluidizăm în zona cea mai caldă de circulație auto este aici la autogară, cine 
cunoaște zona știe despre ce vorbesc, eu propun tot în discuții cu cetățenii municipiului Giurgiu să 
punem sens unic pe anumite străzi în zona aia că s-ar fluidiza puțin circulația, întâmplător sunt 
martor la momente în care se blochează circulația, sunt și treceri de pietoni care își aduc aportul la 
acest blocaj. Pe lângă aspectele materiale ale vieții noastre trebuie să ținem seama și de aspectele 
estetice, eu mă refer la faptul că există pe rețeaua de susținere a cablurilor electrice și o serie de 
cabluri care aparțin diverselor societăți care eu cred că nu-și mai au rostul, ele nu mai sunt 
funcționale. Ar trebui să îi chemăm pe cei care au montat aceste cabluri si să hotărască dacă le 
păstrează sau nu. Sunt cheltuieli care întradevăr v-or fi dar nu le face primăria, să le facă cine le-a 
pus. Întreținerea domeniului public, stau de mai mulți ani în Giurgiu, de la naștere dar vă rog să mă 
credeți că am ajuns la punctul în care în fiecare dimineață eu la 6:30 pornesc într-un tur și mă uit și 
la vitrine și la spații verzi, la spațiile verzi se poate face ceva, sunt crăci care au poposit pe spațiile 
verzi de foarte mult timp de la niște furtuni anterioare, frunze, hârtii, pietre, acest lucru îi aparține ca 
activitate primăriei, sunt posibilități  să se rezolve și probleme care țin de partea estetica. Sunt 
treceri de pietoni care Doamne ferește, s-au întâmplat accidente care ar trebui marcate serios și să 
fie iluminate, există posibilități pe trecerea de pietoni ca un șofer, că și eu fac treaba asta și toți de 
aici venind cu mașina și sunt momente când nu reușim să vedem. Sunt străzi în Giurgiu care sunt 
asfaltate dar tocmai aceste străzi atunci când plouă se degradează, ar fi cazul ca aceste străzi să fie 
marcate periodic, mă repet, să știți că aceste probleme nu le-am visat, am stat de vorbă cu cetățeni 
să transmit în cadrul ședinței. Dacă pornim spre pietonală pornind de la căprioara și mergând până 
în centru o să numărați că sunt foarte multe bănci și nici una dintre ele nu mai este în stare bună, ori 
sunt degradate fizic, sunt rupte, ca o soluție sacrificăm o bancă, luăm șipcile de acolo și facem alta. 
Eu acum abuzez, îmi cer scuze, de timpul dumneavoastră, să știți că îmi asum. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Domnul Calagiu, voiam să vă răspund cu privire la 
străzile care încă nu sunt asfaltate în Giurgiu, Giurgiu Construcții Edilitare a preluat materialul 
frezat de pe străzile care au intrat în  reabilitare datorită proiectelor europene și am înțeles că deja pe 
drumul Fermei și alte străzi importante s-au așternut un strat de material frezat, adică primăria cu 
resursele puține pe care le are ceva intervenții face, vă spuneam doar ca să știți, puteți să continuați. 



        Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Eu nu fac referire la ce o să fie că nu cunosc toate 
problemele pe care le are primăria de asfaltări. 
        Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Haideți că la turul de dimineață de la 06:00 ați văzut că 
se lucrează pe Petre Ghelmez, pe str. Gării, pe str. Tineretului. 
        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Ca o mențiune la aceste lucrări, vă întrerup 
puțin domnul Calagiu, dacă s-a luat în calcul de către executivul primăriei că aceste străzi în 
momentul în care se închid nu o să ajungem să blocăm tot orașul, se lucrează pe Tineretului, se 
lucrează pe Petre Ghelmez,au început lucrările pe CFR, acolo dacă se ajunge și în sensul giratoriu 
de la căprioara, zona aceea v-a fi complet blocată. 
        Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Să vă spună doamna Ianca că are un plan de 
management de trafic aprobat de poliție și îl respectăm, ca să nu o mai ridic pe dânsa, voiam sa vă 
întreb altceva,știu că pe str. Gării sunt niște probleme cu conductele de alimentare cu apă, ce se 
întâmplă până la urmă, primăria găsește 3 miliarde jumate ca să le schimbăm și pe alea? Sau 
asfaltăm peste ele?  
       Doamna director Meca Ianca: Pe mine mă întrebați? 
       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Păi dumneavoastră sunteți titularul de contract. 
       Doamna director Meca Ianca: Dacă primăria găsește suma asta este foarte bine, pot fi 
realizate din buget local. 
       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Știu că prin proiect nu am putut să prevedem montarea 
cablurilor de pe stâlp, în subteran, dar am avut o discuție la un moment dat și am văzut că dacă tot 
săpăm și descoperim întreaga infrastructură rutieră am putea cheltui noi din bugetul local niște 
bănuți ca să putem face ce spunea domnul Calagiu, să introducem prin subteran toate cablurile 
aeriene. Se ia în discuție ceva? Sau nu? 
       Doamna director Meca Ianca: În bugetul local luasem în calcul discuția în primul rând cu 
Direcția Tehnică, investițiile din bugetul local sunt realizate de Direcția Tehnică,deci ținem legătura 
cu ei, dacă reușim să găsim o sursă noi în cadrul primăriei, dacă nu Direcția Tehnică. 
       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: De le Direcția Tehnică este cineva? Nu. Ok. Domnul 
Calagiu, mă scuzați că v-am întrerupt, puteți continua. 
       Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Sunt de exemplu pe strada Gării, sunt agenți economici 
foarte mulți și toți agenții economici dimineața la 06:30 blocheaza pietonala, nu mă duc acolo să 
număr bănci, mă plimb din motive de sănătate și este o mizerie de nedescris. Sunt agenți economici 
care ar trebui pe lângă sprijinul pe care i-l oferă primăria, ei ar putea să își facă o curațenie acolo. 
Încă o problemă la care cred că toată lumea care are o mașină, de fiecare dată când parcăm ne 
gândim, domne, o să lovesc bordura, bordurile sunt foarte înalte. 
      Domnul consilier Muscalu Ionel: Eu cred că ar putea să depună astea și în scris. 
      Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Sunt multe panouri de semnalizare, de circulație și 
trecere de pietoni, să folosim panouri fotovoltaice, eu voi reveni cu detaliile astea. 
      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Ar fi bine dacă le-ați trece pe toate într-o 
adresă și într-o ședință ulterioară să o aduceți ca informare către toți consilierii, ar fi cel mai indicat. 
Dacă nu mai aveți prea multe v-aș ruga să inchidem ședința. Mai aveți ceva, domnul Calagiu? 
      Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Despre reabilitarea termică toată lumea este conștientă 
că dacă sunt bine izolate o să consumăm mai puțin curent.  
      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mai vrea și domnul vice să completeze ceva. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: O să fiu scurt! Vreau să o întreb pe doamna Meca ceva 
foarte important. Vreau să știu de ce pe Tineretului și pe Ghelmez s-au oprit lucrările și s-au mutat 
pe strada Gării, nu înțeleg de ce nu se vine cu așternerea stratului de piatră spartă conform 
proiectului. Trecând pe străzi am văzut că nu lucrează utilajele de vreo 2 zile, înțeleg a plouat, au 
fost niște probleme cu terasamentele dar deja astazi este foarte cald, deja s-au cam mutat pe Gării. 



       Doamna director Meca Ianca: Este foarte cald, pe Tineretului cel puțin a 3 a oară au refăcut 
tasarea, după ploaia de alalteieri, asta știu. Detalii o să vă dau după ce întreb și resposabilii de 
proiecte. Am decis împreună cu domnul primar să deschidem strada Gării tocmai ca să deschidem 
un front de lucru nu pentru a lăsa așa deschise toate străzile ci tocmai pentru a realiza acea activitate 
de săpătură. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Deci compactarea nu se realizeaza natural, se realizează 
mecanic, sper ca nu stăm să se așeze singur terenul. Ceea ce a întrebat domnul pereședinte este 
foarte serios și foarte adevărat, nu riscăm să blocăm orașul dacă am deschis atâtea fronturi de lucru?  
       Doamna director Meca Ianca: Nu, pentru că la momentul acesta nu mai deschidem altă stradă 
până când nu le finalizăm pe acestea, adică intersecția de la căprioara nu o avem deschisă înainte de 
a exista alte căi de acces, pe Tineretului nu s-a deschis toată strada, se face doar pe o jumătate de 
stradă tocmai pentru a putea exista căi de acces în zona respectivă. 
      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Este foarte important pentru că vine toamna și 
vor începe ploi din ce în ce mai des și dacă ne trezim că intrăm în iarna cu 3 străzi importante ale 
orașului așa, nu cred că este în regulă. Cu toții ne bucurăm că se fac, se asfaltează și vom circula în 
mod corect, dar perioada în care s-au început lucrările este totuși destul de târzie. Domnul Pană vrea 
să mai completeze ceva. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Voiam să întreb, domnul președinte dacă  piața centrală o 
mai coordonează sau o mai conduce cineva pentru că s-a amânat un proiect de hotărâre cu acel 
regulament de funcționare al pieței. Vă întreb acum cum s-a permis în piața centrală să se facă acele 
boxe din gard pe toată latura dinspre Mega Image, este cea mai urâtă piață pe care am vazut-o 
vreodată, nu se poate așa ceva. 
     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu știu că domnul Ruse își asumase în ședința anterioară 
că vine iarăși cu regulamentul, regulamentul ăla actualizat și cu o planșă să vedem și noi ceva dar 
nu cred că s-a mai întâmplat nimic. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Domnul director, puteți să ne spuneți ceva 
legat de acest subiect? 
     Domnul director Ruse: Alea sunt acolo înainte de 2012, așa le-am găsit și eu. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Este vorba despre cele de pe colț de la Taxe și Impozite, un 
gard de sârmă de 2 m. 
      Domnul consilier Țigănilă George: Primăria nu mai poate să susțină piața țărăneasca? Ce se 
intamplă?  
     Domnul director Ruse: Ba există! 
     Domnul consilier Țigănilă George: Dacă există de ce o mai dă în concesiune domnul primar? 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Stați așa puțin, subiectul era altul. Domnul 
Pană a întrebat un lucru foarte pertinent pentru că zona este pe domeniul public, este a primărie iar 
acolo unde au apărut toate aceste țarcuri sunt recente, nu cred că au mai mult de anul acesta, vara 
asta. Este vorba de spatele de la Mega Image. Dacă regulamentul acela ar fi așezat cum trebuie v-
om lua în calcul și aceste împrejmuiri să nu mai apară pentru că până la urmă acolo accesul este 
foarte dificil, mai ales că s-au construit și aceste construcții provizorii. Dacă mai sunt și alte opinii, 
dacă nu, declarăm ședința încheiată. 

Ședința se încheie la ora 15:10 

 
        P R E Ș E D I N T E,                                  SECRETAR GENERAL,  

       Pălălău Gheorghița Stelian                                        Băiceanu Liliana  



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 30 august 2022 cu prilejul convocării în ședința extraordinară a 
Consiliului Local. 

Prin Dispoziția nr.657 din 26 august 2022, emisă de primarul Municipiului 
Giurgiu, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 
30 AUGUST 2022, ora 1400 desfășurată prin mijloace electronice. 

 
Prezenți: 

1. Nichita Tereza 
2. Pălălău Gheorghiță Stelian 

          Absenti: 

3. Săndulescu Petronela 
4. Funieru Cătălin 
5. Țigănilă George 
6. Măroiu Marian - motivat 
7. Ion Marian 
8. Nicorescu Gelu 
9. Calagiu Gheorghe  
10. Cioacă Ionuț 
11. Ioniță Ciprian Liviu 
12. Gâdea Gheorghe  
13. Damian Marian - motivat 
14. Daut Ioan Adrian 
15. Bușcu Gheorghe 
16. Dumitrescu Silviu 
17. Sîrbu Adelina - motivat 
18. Peicea Milan 
19. Pană Gheorghe  
20. Muscalu Ionel 

 

 

Președinte de ședință este domnul Pălălău Gheorghiță Stelian, ales prin H.C.L nr.246 din 28 iulie 
2022. 



           Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Bună ziua, ne aflăm astăzi în 
sala de ședință unde în mod normal ar fi trebuit să se țina ședința extraordinară 
convocată de către domnul primar pentru a vota 2 puncte din ordinea de zi, unul legat de 
situația Tracum, iar celălalt de desemnarea unui membru al Consiliului Local într-o 
comisie de selecție pentru concursul de director din unitățile de învățământ din Mun. 
Giurgiu. Începem ședința prin a întreba în primul rând dacă avem cvorum? 

     Doamna director Țigănilă Mihaela: Domnule președinte, vă aduc la cunoștință 
faptul că și-au anunțat prezența 2 consilieri locali, respectiv doamna Nichita Tereza și 
domnul Pălălău Stelian, sunt 3 absenți motivate, domnii Măroiu Marian, Damian 
Marian și doamna Sîrbu Adelina care se află în concediu de odihnă și 15 absenți 
nemotivați, domnul Gâdea Gheorghe, Săndulescu Petronela, Daut Adrian, Funieru 
Cătălin, Țigănilă George, Bușcu Gheorghe, Peicea Milan, Pană Gheorghe, Muscalu 
Ionel, Calagiu Gheorghe, Nicorescu Gelu, Ioniță Ciprian, Dumitrescu Silviu, Ion 
Marian și Cioacă Ionuț. În această situație domnul președinte vă aduc la cunoștință 
faptul că nu sunt îndeplinite condițiile de desfășurare a ședinței de consiliu 
extraordinară având în vedere că nu avem cvorumul necesar pentru desfășurarea 
acestei ședințe. 
           Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Am înțeles, probabil că, 
consilierii noștri s-au speriat de adresa pe care a primit-o primăria cu activitățile de 
dezinsecție și dezinfecție care se derulează în acest moment în sala de consiliu. 
Având în vedere că aceste condiții nu sunt îndeplinite pentru a susține ședința, 
încheiem ședința acum. Mulțumesc!  
 
 
         P R E Ș E D I N T E,                        SECRETAR GENERAL, 

     Pălălău Gheorghiță Stelian                             Băiceanu Liliana  
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