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PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  08.04.2022 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
             Astăzi, 08.04.2022, 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 31 martie 2022”, după aprobarea acestuia în 
ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 08 aprilie 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, 
 

Mirela Enache 
                                                                        

 
 

 
 
 
 
 

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, 31 martie 2022 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.256 din 25 MARTIE 2022, , emisă de primarul 

Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
din data de 31 MARTIE 2022, ora 1400. 

Prezenți: 
1. Muscalu Ionel 
2. Gâdea Gheorghe  
3. Pană Gheorghe 
4. Sîrbu Adelina 
5. Damian Marian 
6. Săndulescu Petronela 
7. Daut Ioan Adrian 
8. Funieru Cătălin 
9. Calagiu Gheorghe 
10. Țigănilă George 
11. Ion Marian 
12. Nichita Tereza 
13. Bușcu Gheorghe 
14. Cioacă Ionuț 
15. Dumitrescu Silviu 
16. Ioniță Ciprian Liviu 
17. Măroiu Marian 
18. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
19. Peicea Milan 
20. Vladu Alexandru 

Absenți: 
21. Nicorescu Gelu 

 
 

 
Președinte de ședință este domnul Funieru Cătălin, ales prin H.C.L nr. 38 din 27 

ianuarie 2022. 



Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
 Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Începem ședința ordinară de astăzi, 

avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 
         Doamna director Țigănilă Mihaela: Da domnule președinte sunt prezenți 20 de 
consilieri locali, absentează domnul Nicorescu Gelu. 

 Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Vă mulțumesc, supun spre aprobare 
proiectul ordinii de zi ce cuprinde 29 de proiect de hotărâre, 2 rapoarte și 3 informări, și mai 
avem două suplimentări a ordinii de zi cu 8 proiecte suplimentare și o informare. Cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. 

Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Vă mulțumesc. Propun spre aprobare 
procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 24 martie 2022. Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a 
Persoanelor. 

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

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al 
SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 2020 GIURGIU. 

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

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Giurgiu la 
Programul Termoficare cu suma de 419.766 lei și a eșalonării multianuale a 
implementării proiectului „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent termic 
între racord PT 71 și racord PT 62”. 

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



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

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea retragerii comunei Oinacu din 
Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a capacităţii de 
apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe semestrul 2 al anului 2021 şi 
stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire 
spații depozitare” beneficiar AZOCHIM S.R.L. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu : Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind stabilirea Indicatorilor cheie de performanță 
pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A, 
pentru anul 2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre 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 1-8 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor convocată pentru data de 29.04.2022. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru, domnul 
Dumitrescu Silviu nu participa la vot. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind stabilirea Listei de priorități pentru anul 2022 în 
vederea repartizării locuințelor sociale, în Municipiul Giurgiu. 

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

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea reorganizării Comisiei de evaluare 
pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului 
Giurgiu. 

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

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în administrare a unui spațiu 
din incinta Punctului Termic nr.64, către Direcția de Impozite și Taxe Locale Giurgiu. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil, cu un vot impotrivă al doamnei 
consilier Săndulescu. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abțin domnii consilieri Pălălău Alexandru Gheorghiță, 
Damian Marian, Săndulescu Petronela si Nichita Tereza. Proiectul a trecut cu 16 voturi 
pentru. 



Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii, fără plată, în 
proprietatea unității de cult - Episcopia Giurgiului a imobilului situat în Comuna 
Slobozia, Județul Giurgiu. 

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

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a 
unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr 
cadastral 41801, situat în Bulevardul Mihai Viteazu, FN. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil cu un vot împotrivă domnul consilier 
Cioacă Ionuț. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu : Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

    Domnul Măroiu Marian cât și domnul Cioacă Ionuț iau cuvântul având nelamuriri legate 
de vecinatatea terenului ce urmează a fi concesiona cât și valoarea redevenței, domnul 
Dumitrescu și domnul Funieru aducând argumentele necesare pentru lămurirea situației. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian oferă mai multe detalii, aducând lămuriri privind 
transparența dar cu respetcarea GDPR-ului și tot odată ii raspunde domnului Vladu că 
trebuie renunțat la modul de lucru vechi de a concesiona terenuri. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă sunt domnii consilieri Măroiu Marian, Vladu Alexandru, Cioacă Ionuț, 
Calagiu Gheorghe, Gâdea Gheorghe și Țigănilă George. Se abțin domnii consilieri Pălălău 
Alexandru Gheorghiță, Ioniță Ciprian și doamna consilier Nichita Tereza. Proiectul a trecut cu 
11 voturi pentru. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 
nr.535/19.12.2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 



       Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil, o abținere domnul consilier Pană 
Gheorghe. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

Domnul Pană are nelamuriri legate de durata de administrare, domnul consilier Dumitrescu 
Silviu aducând clarificările necesare, nefiind vorba de o perlungire ci înlocuirea termenului. 

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

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării încadrării în categorii 
funcționale a unor străzi situate pe raza Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu : Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei contractului de 
concesiune nr.10.162/21.04.1997, încheiat între Municipiul Giurgiu și societatea 
TINERET S.R.L. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil cu o abținere domnul consilier Pană 
Gheorghe. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Domnul Pană Gheorghe consideră ca valoarea percepută pentru concesionare este foarte 
mica și dorește o analiza mai atentă. Domnul primar Anghelescu propune, având în vedere că 
urmează să expire termenul contractlui, ca proiectul să fie retras de pe ordinea de zi pentru o 
mai buna analiză și evaluare a acestuia și să se gasească o formă de închiriere. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Doamna director, domnul primar 
retrage proiectul numărul 16 de pe ordinea de zi. 



Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbării locuinţelor atribuite unor 
chiriaşi cu alte locuinţe rămase vacante pe perioada exploatării acestora, din categoria 
„Locuinţe pentru tineri destinate închirierii, construite şi date în exploatare prin 
programele derulate de Agenţia Naţională pentru Locuinţe” în Municipiul Giurgiu. 

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

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr.283/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată 
prin Hotărârea Consiliului Local nr.373/28.10.2021, Hotărârea Consiliului Local 
nr.473/22.12.2021 și Hotărârea Consiliului Local nr.71/24.02.2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei învăţământ, sănătate, 
social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local 
al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității Educației 
în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul 
școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.309/30.08.2021. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei învăţământ, sănătate, 
social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 



Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Societății Comerciale GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L., aferent  anului 
2022. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Domnul consilier Vladu subliniază faptul că valoarea bugetului trecut în proiect este unu 
foarte mic pentru a își putea desfășura activitatea. Domnul Primar Anghelescu intervenind 
spunând că suma necesară ar fi de 4 milioane și se va face o rectificare bugetară. 

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

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A., aferent anului 2022. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

       Domnul consilier Pălălău ar dori sa afle dacă s-a luat în calcul o majorare salarială, 
deoarece acesta nu a mai fost majorat de 7 ani. 
      Domnul director adjunct Epure Emil menționează ca s-a luat în calcul o creștere de 15% 
față de bugetul de anul trecut. 
      Primarul Anghelescu Adrian ia cuvântul menționând că scopul acestei societăți este să se 
dezvolte să devină concurențială, să se capitalizeze, să cumpere utilaje și să producă profit. 

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



Punctul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Societății Comerciale  TRACUM S.A., aferent anului 2022. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

     Domnul Vladu ar vrea să știe dacă sunt prinse în bugetul primăriei cei 3644000 lei, 
doamna director Cristea aducând lamuririle necesare în acest sens. 
Mai sunt alte discuții legate de perioada de începere a activității a acestei societățăti, despre 
personalul acesteia și igienizarea cladirii de birouri. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține domnul Pălălău Alexandru Gheorghiță și doamna Nichita 
Tereza. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru. 

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între MUNICIPIUL 
GIURGIU și  S.C. GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență, reprezentând 
plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de furnizori la bazele sportive - Complexul 
„Marin Anastasovici”, Stadion „Dunărea” și  Sala de sport „Chauncey Hardy”. 

    Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire 
directă a Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiului 
Giurgiu către S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acţionar majoritar Municipiul 
Giurgiu. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 
pentru Asociația „Viața și Speranță 2003” din Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului local de 
venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

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

      Domnul Pălălău dorește să știe dacă bugetul de venituri și cheltuieli asigura doar 75% 
din cheltuielile de funcționare a socităților subordonate, doamna director Cristea oferind 
lamuririle necesare. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține domnul Pălălău Alexandru Gheorghiță. Proiectul a trecut cu 19 
voturi pentru. 

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului centralizat al 
instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 
2022. 

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



Punctul 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Municipiul Giurgiu, Fundația The Institute și Inspectoratul Școlar Județean 
Giurgiu, în vederea implementării Programul Național ASAP, de colectare selectivă a 
deșeurilor în unitățile de învățământ din Municipiul Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei învăţământ, sănătate, 
social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 29: Proiecte de hătărâre privind aprobarea radierea unor poziții din Anexa la 
HCL al Municipiului Giurgiu nr. 273/2015 privind modificarea și completarea 
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, 
înscrise în HCL nr. 135/26.08.1999, modificată și completată prin HCL nr. 76/16.05.2002 
privind însușirea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
Municipiului Giurgiu. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

     Domnul Funieru are nelmămuriri, dorind să afle ce se întâmplă cu toate spațiile care au 
aviz nefavorabil din punct de vedere al funcționării, care sunt scoase de pe lista inventarului. 
Domnul Dumitrescu Silviu și primarul Anghelescu Adrian oferă clarificările necesare. 

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

PUNCTE SUPLIEMNATRE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.9 la Contractul de 
delegare nr.21.667/05.06.2015 încheiat cu operatorul de transport public local S.C. Liber 
Trans Com S.R.L. 

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



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

     Domnul Pălălău are întrebări legate de limitarea numărului de calatorii al pensionarilor, 
vrea să știe cum se va verifica acest lucru și motivul pentru care se limitează având în vedere 
faptul că se majorează contractul și s-ar putea acoperii aceste călătorii. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian și domnul Măroiu Marian aduc clarificări în acest 
sens, de asemenea invocând prețul carburantului dar și modalitatea de verificare a celor 20 
de călătorii. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abțin domnii consilieri Pălălău Alexandru Gheorghiță, Calagiu 
Gheorghe, Ioniță Ciprian, Țigănilă George, Măroiu Marian, Ion Marian, doamna Săndulescu 
Petronela și Nichita Tereza. Proiectul a trecut cu 12 voturi pentru. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind acceptarea răspunsului la oferta de vânzare a 
Consiliului Județean Giurgiu a acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la societatea 
comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Protocolului de colaborare 
între Municipiul Giurgiu, prin Direcţia de Asistență Socială Giurgiu și Inspectoratul 
pentru Situaţii de Urgenţă „VLAŞCA” al Județului Giurgiu. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei învăţământ, sănătate, 
social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării gestiunii, prin atribuire 
directă a Serviciului public de salubrizare stradală din Municipiului Giurgiu către S.C. 
Giurgiu Servicii Publice S.A. având ca acţionar majoritar Municipiul Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local nr.145/22.04.2015 cu privire la stabilirea categoriilor de persoane beneficiare de 
transport public cu tarif redus și gratuit în Municipiul Giurgiu, modificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.125/06.04.2016. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre 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 de încălzire 01 – 15 aprilie 2022. 

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



      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

     Domnul consilier Vladu Alexandru solicită explicații suplimentare pentru cele 2 proiecte 
de pe ordinea de zi suplimentară de la Societatea Termoelectrica Production. Domnul 
director Cepraga vine cu clarificări în acest sens, invocând modificarea prețurilor la energia 
termică la producție și tarifele de transport și distribuție. 

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

Punctul 7: Proiect de hotărâre 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 de încălzire 01 – 15 aprilie 2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local nr.372 din data de 28 octombrie 2021. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii publice, 
muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

     Domnul președinte de ședință continua cu enumerarea informărilor de pe ordinea de zi și 
a celor 2 rapoarte: 



     1. Informare privind adresele înregistrate la Primăria municipiului Giurgiu 
nr.2.480/18.01.2022 și nr.E 12.924/18.03.2022 de către PREDEAL INVESTIȚII S.R.L. și 
H4L MILLENNIUM REAL ESTATE S.R.L., prin care se solicită adoptarea unei hotărâri 
de către Consiliul Local prin care să se renunțe la sarcina ce afectează terenurile (în 
suprafață de 30.000 mp.), respectiv „condiția de a edifica un obiectiv de interes public și 
anume un stadion cu funcțiuni aferente, construit la standarde UEFA”. 
      2. Informare privind Proiectul de răspuns referitor la solicitarea expusă în adresele 
înregistrate la Primăria municipiului Giurgiu nr.2.480/18.01.2022 și nr.E 
12.924/18.03.2022 de către PREDEAL INVESTIȚII S.R.L. și H4L MILLENNIUM REAL 
ESTATE S.R.L.  
      3. Informare privind stadiul de înscriere a datelor în Registrul agricol în trimestrul I al 
anului 2022.  
    4. Raport de activitate al Primarului Municipiului Giurgiu pentru anul 2021; 
    5. Raport privind rezultatele inventarierii patrimoniului Municipiului Giurgiu pe anul 
2021. 
   6. Hotărârea Civilă nr.372/2020 din data de 24.11.2020 pronunțată de către Tribunalul 
Giurgiu – Secția Civilă, cu privire la Dosarul nr.276/122/2020, obiect dosar – cerere 
revocare parțială a Hotărârii Consiliu Local al municipiului Giurgiu nr.507/2019 privind 
instituirea unor facilități fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian ia cuvantul dezbătând mai pe larg informarea legată 
de construirea stadionului la standarde UEFA, propunând consiliului local inițierea unui 
proiect de hotărâre în acest sen, însă consilierii locali s-au abținut. 
      
DIVERSE 

     La capitolul Diverse doamna Săndulescu dorește să se lămurească neclaritatea legată de 
faptul că nu ar mai exista agent termic în viitor. 
     Domnul Primar vine cu clarificări, vorbind despre modalități de încălzire pentru sezonul 
rece care urmează, soluții alternative pentru pompe de căldura și fotovoltaice. 
    Tot la acest punct domnul consilier Țigănilă aduce vorba despre problemele de la 
Societatea Tracum legate de prezența la locul de muncă a angajaților. 
 
Declar ședința încheiată. 

Ședința se încheie la ora 15:40.       

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

Funieru Cătălin                           Băiceanu Liliana  

                                                                                                                                                                          ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                                                       Ionete Georgiana 
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