


  

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 14 octombrie 2022 cu prilejul convocării în ședința extraordinară 
a Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr. 788 din 10 OCTOMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local 
din data de 14 Octombrie 2022, ora 1200. 
 
Prezenți: 

1. Daut Ioan Adrian 
2. Funieru Cătălin 
3. Nichita Tereza 
4. Pălălău Gheorghiță Stelian 
5. Muscalu Ionel 
6. Dumitrescu Silviu 
7. Damian Marian 
8. Măroiu Marian 
9. Sîrbu Adelina 
10. Bușcu Gheorghe 
11. Peicea Milan 
12. Gâdea Gheorghe  
13. Câinaru Codruț 
14. Pană Gheorghe - motivat 
15. Săndulescu Petronela - motivat 
16. Ioniță Ciprian Liviu 
 

Absenti: 
 
17. Nicorescu Gelu 
18. Ion Marian 
19. Cioacă Ionuț 
20. Țigănilă George 

 

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, putem începe? Ne aflăm astăzi aici 
pentru a susține ședința extraordinară convocată pentru data de astăzi de către domnul primar. Încep 
prin a întreba pe doamna secretar dacă avem cvorum pentru a susține această ședință. 
     Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Da domnule președinte, sunt prezenți 16 
consilieri locali, absentează nemotivat domnii Țigănilă George, Ion Marian, Nicorescu Gelu și 
Cioacă Ionuț. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, în aceste condiții începem ședința 
cu ascultarea imnului național. 

       Se ascultă imnul național. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avem de aprobat procesul verbal al ședinței 
din 30 septembrie 2022, doamna secretar vă rog. 
     Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Domnilor consilieri vă supun aprobării procesul 
verbal al ședinței din 03 octombrie 2022. . Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Procesul 
verbal a fost aprobat în unanimitate. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos, pentru astăzi avem pe 
ordinea de zi 2 proiecte ce au fost înaintate consilierilor, plus o suplimentară ce cuprinde de 
asemenea 2 proiecte, mai sunt amendamente domnule primar? 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Am un amendament la proiectul numărul 1 și anume la 
hotărâre, a venit o înștiințare cu traseul efectiv la articolul 1, se modifică și se întrerupe circulația pe 
tronsonul șoseaua București, sensul giratoriu Spital, sensul giratoriu Petrom pe ambele sensuri de 
circulație începând de la orele 8:30-14:00 și ca alternativă de circulație sunt date următoarele străzi: 
strada Daciei, Negru Vodă, Clopotari, Mihai Viteazu, al doilea ansamblu de strazi: Academician 
Miron Nicolescu, strada 1 Decembrie 1918 și cel de al 3-lea : bulevardul Mihai Viteazu, Șoseaua de 
Centură. Ca și proiecte suplimentare avem „Proiect de hotărâre nr. 359/13.10.2022 privind 
modificarea anexelor 1 și 2 ale  Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu 
nr.311/03.10.2022.” și proiectul suplimentar numărul 2 „Proiect de hotărâre nr.358/13.10.2022 
privind aprobarea închiderii temporare a circulației rutiere pe anumite sectoare de drum din 
municipiul Giurgiu.” Mulțumesc! 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem la vot aprobarea ordinii de zi cu cele 
2 suplimentări plus amendamentul făcut de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 
cineva? Ordinea de zi a trecut în unanimitate.  

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.354/10.10.2022 privind aprobarea închiderii temporare a 
circulației rutiere pe un sector de drum 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 buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, la dicuții aș vrea să încep eu dacă 
îmi permiteți domnule primar, nu pot decât să fiu bucuros că avem un astfel de eveniment în 
municipiul Giurgiu, prin această ocazie am văzut că parcul Mihai Viteazul a intrat în proces de 
reamenajare și cosmetizare, un lucru absolut necesar, vreau să felicit pe această cale toți muncitorii 
de la Giurgiu Servicii Locale care într-o perioadă scurtă au făcut un lucru remarcabil și bănuiesc că 
avem nevoie de astfel de evenimente ca să putem să amenajăm mult mai multe zone din municipiul 
Giurgiu. Ca o altă discuție am văzut că se solicită închiderea tronsonului de drum de la rondul 



Spitalului până la Petrom, această zonă este foarte, foarte aglomerată în fiecare zi, începând de la 
ora 8 și chiar pe parcursul zilei traficul este aglomerat, dar nu închidem această zonă este posibil pe 
lângă alte zone pe care le avem deja închise datorită lucrărilor să blocăm orașul cu totul, eu zic că se 
poate găsi și altă variantă unde să putem închide zona din spate pe Negru Vodă și nu aceasta de pe 
șoseaua municipiului București,  municipiului Giurgiu. Dacă mai sunt și alte discuții vă rog. 
     Domnul consilier Muscalu Ionel: Da mai sunt, pot să vorbesc? Mulțumesc domnule președinte, 
este firesc ca administrația publică să facă cerere către poliția rutieră și poliția rutieră să recomande 
acest tip de închidere a circulației, deci nu este o propunere a noastră noi am propus să fie mult mai 
scurt și n-am primit avizul decât așa cum este depus la mapă și pe masa consilierilor locali. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Dar ce se închide? 
     Domnul consilier Muscalu Ionel: Deci evenimentul din 20 octombrie la care sunteți invitați, 
mă bucur că am ocazia să vă invităm, este referitor la un moment istoric eliberarea orașului Giurgiu 
de către Mihai Viteazul, lucru pe care încercăm de anul acesta să îl facem în fiecare an, este 
adevărat că și parcul trebuie să arate mai bine, toate parcurile trebuie să arate mai bine, este un 
moment foarte bun și pentru asta și sigur că de la anul vom putea să facem acest eveniment și la 
cetate fără să mai închidem circulația pentru că și cetatea este în proces de reabilitare a spațiului de 
lângă cetate, pe cetate nu se poate lucra decât în momentul în care vom avea avizul arheologilor așa 
că de la anu nu va mai fi deloc închisă circulația, iar anul acesta vă invităm pe 20 octombrie la acest 
eveniment. Mulțumesc. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Da, vis a vis de închiderea anumitor trasee din Giurgiu, eu 
zic, ca pe viitor să ne fie bine trebuie să ne și sacrificăm un pic, și așa din câte am înțeles suntem în 
întârziere, eu cred că ar trebui blocate mai multe ieșiri să lucrăm ca nu cumva să depășim termenul 
de implementare a proiectului, asta ca o observație, iar încă o observație am văzut că Mihai Viteazul 
a venit și prin curtea primăriei, felicitări! 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamne ajută! Referitor la amenajarea multor spații din 
orașul nostru, echipa pe care ați văzut-o acolo am luat-o de pe bulevardul Mihai Viteazul de la 
reabilitarea trotuarelor, vom întoarce imediat acolo, ar trebui domnul Pălălău să mergeți cu mine la 
refacerea plăcilor de granit ale soclului statuii Mihai Viteazul să vedeți ce materiale s-au folosit 
acolo, dacă au fost CM9 nici măcar nu au fost folosite materiale pentru exterior, nici măcar CM11. 
Dacă vreți dăm la analiză, lucrările acestea de aceea colapsează și domnul Măroiu are dreptate după 
cum bine știți pe exercițiul financiar depășit din 2020 continuăm pe M+3 și nu mai avem timp de 
finalizarea tuturor coridoarelor de mobilitate, data limită de 31 decembrie 2023, de aceea vom face 
tot posibilul să deschidem cât mai multe tronsoane fiindcă dacă pe vreun bulevard pe o lucrare se 
avansează să presupunem doar 60%  și vine termenul de 31.12.2023 vom continua acea lucrare din 
bugetul local ceea ce nu-mi doresc absolut deloc. Mulțumesc! 
     Domnul consilier Măroiu Marian: A venit cu o propunere domnul primar, în momentul în care 
s-a născut ideea cu statuia lui Mihai Viteazul, locul pe care trebuia să fie montat acest monument 
era chiar în intersecția de la spital și cred că ar fi dat foarte bine pe lângă altele care sunt în Giurgiu, 
cred că asta ar fi fost un lucru frumos, numai că din niște ambiții nu pot să le numesc cum, cineva a 
hotărât ca acest monument să nu fie acolo unde i-a fost destinat locul ci un pic mai într-o parte și 
probabil că din intersecție și până în parcul Mihai Viteazul și-a mai pierdut din esență și CM, din 
cauza asta au căzut și plăcile, dar dacă ne gândim pe viitor ar fi bine ca această statuie să revină 
acolo unde i-a fost..., arata mult mai bine și cu ocazia asta cred că s-ar mai mări și spațiul din parcul 
Mihai Viteazul care și așa nu este suficient de mult. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Am luat act practic să luăm în considerare relocarea 
statuii și vă mai pun și o propunere dacă vreți să o luați în considerare vom vota mai târziu la finele 
acestui an ca să putem să bugetăm pe anul viitor o statuie a lui Mircea cel Bătrân ceea ce ne 
lipsește. Mulțumesc! 



     Domnul consilier Măroiu Marian: Păi asta este culmea că avem cetatea lui Mircea cel Bătrân 
în Giurgiu dar nu avem o statuie a lui, avem toate statuile domnitorilor dar nu o avem pe cea care 
până la urmă ne patronează orașul, de aceea este o idee foarte bună dar să vedem unde o amplasăm. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Chiar în fața cetății, chiar pe colț la podul Speranței. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Să ne gândim așa la un loc mai vizibil că dacă îl punem 
retras într-un parc este păcat. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Chiar la frontul stradal, înainte să urci pe podul 
Speranței. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Așa, da! 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă nu mai sunt alte discuții, supun la vot 
proiectul de hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri, 1 singură domnul Pălălău Stelian. 
Proiectul a trecut cu 15 voturi. 
 
Punctul 2: Proiect de hotărâre nr. 353/10.10.2022 privind asigurarea unor porţii de hrană 
caldă persoanelor participante din Municipiul Giurgiu, cu ocazia Zilei Naţionale a României – 
1 Decembrie. 

     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?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Aș vrea să întreb totuși, așa o curiozitate, este 1 decembrie 
săptămâna care vine și trebuia într-o ședință extraordinară aprobat? Adică chiar mi se pare devreme, 
poate până atunci mai intervine vreo schimbare în meniu și ce facem? Eu zic că nu era de o ședință 
extraordinară lucrul ăsta, deci este adevărat că se apropie Ziua Națională dar cred că mai este destul, 
s-ar putea să mai facem câteva extraordinare să aprobăm meniul. 
    Doamna jurist Dogaru Roxana: Dacă îmi permiteți domnilor consilieri, sunt de la DAS cei care 
ne ocupăm de acest eveniment și pot să vă spun în primul rând cel mai mult timp ne ia să strângem 
acele fonduri de la oamenii de bine din acest oraș cu sponsorizări, vă dați seama că nu putem 
strânge într-o zi acei bănuți. Avem la dispoziție 1 lună și un pic.  
    Domnul consilier Măroiu Marian: Păi stați puțin că acele fonduri nu au legătură cu hotărârea. 
    Doamna jurist Dogaru Roxana: Ba da! 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Păi nu înțelegeam. 
    Domnul Ciobanu Lazăr: Dacă îmi permiteți, domnule președinte, domnule primar, stimați 
consilieri, ne-am grăbit și am băgat acest tip de hotărâre pentru că trebuiesc trimise oferte de 
sponsorizare. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Se scumpește și fasolea. 
    Domnul Ciobanu Lazăr: Aceste contracte de sponsorizare trebuie să dăm și partea DAS-ului 
care este abilitată pe așa ceva ca să putem să o luăm. 
    Domnul consilier Peicea Milan: Dar care este numărul participanților la care v-ați gândit?  
    Doamna jurist Dogaru Roxana: În general 5000 și ca număr de porții undeva la 15.000 de 
porții sarmale și 5000 de porții de fasole. 
    Domnul consilier Peicea Milan: Înțeleg că aveți experiența anilor trecuți? În jur de 15.000 de 
giurgiuveni participă? 
    Doamna jurist Dogaru Roxana: Exact, de porții de sarmale. 



     Domnul primar Anghelescu Adrian: 5000 de participanți, 2 – 3 sarmale la fiecare rezultă 
15.000. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Apropo o întrebare. Când ați preluat mandatul, domnul 
Barbu v-a predat coiful de bucătar cu sorțul?  
    Domnul primar Anghelescu Adrian: O să-l caut mai bine. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem la vot proiectul de hotărâre, cine este 
pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 
 
      PUNCTE SUPLIMENTARE 

      Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 359/13.10.2022 privind modificarea anexelor 1 și 2 ale  
Hotărârii Consiliului Local al municipiului Giurgiu nr.311/03.10.2022. 

     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?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Cu ce se modifică? Să ne spună cineva despre ce este 
vorba.  
      Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamna secretar, în afară de traseu s-a edificat până la 
urmă Romarta, Șoseaua București, giratoriu Kaufland, Prieteniei, Poliția Locală, Șoseaua de 
Centură, Podul Bizets, Mircea cel Bătrân, Tudor Vianu, ora de start va fi orele 11:00. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Înainte de începerea ședinței am avut o discuție cu domnul 
vice Damian și ne-a răspuns la câteva întrebări. 
      Domnul consilier Damian Marian: Dacă îmi permiteți modificările sunt după cum urmează: în 
primul rând traseul propus prima dată a fi pe 2 trasee de fapt, unul scurt și unul lung, dar după 
discuțiile pe care le-am avut cu reprezentanții poliției, aceștia au spus că ar fi practic imposibil să 
desfășurăm competiția pe 2 trasee, asta însemnând că se va bloca circulația pe o perioadă mai lungă 
de timp. În urma discuției cu ei am avut posibilitatea să propunem doar 1 singur traseu, este trecut 
acolo că se va opri traseul între orele 07 – 14, însă este o marjă în interiorul căruia în funcție de 
situație noi ne vom desfășura activitatea, toată lumea trebuie să știe că se va opri doar în momentul 
în care pleacă sportivii pe traseu, poliția va fi în spatele lor și de îndată ce trece ultimul participant 
traficul se va relua, acesta este și motivul pentru care primul traseu nu a fost aprobat pentru că 
presupunea să mergem până la Kaufland și să ne întoarcem tot pe Șoseaua București, n-ar fi putut 
să-i dea drumul de îndată ce trece ultimul sportiv, în felul acesta traficul va fi oprit foarte puțin în 
comparație cu acel interval dar pentru precauție am luat o marjă mai mare. În altă ordine de idei au 
fost modificate, îndreptate unele erori materiale și scoase câteva semnături pentru că inițial cred că 
era exagerat cu numărul semnatarilor, despre asta este vorba. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Ca o observație, păcat că 
după 10 zile schimbăm o hotărâre pe care am aprobat-o în Consiliul Local, am mai ridicat această 
problemă și văd că tot perpetuăm aceste greșeli și modificăm la hotărâri după 2 săptămâni. Cred că 
discuția aceasta cu poliția pe care ați avut-o ulterior puteați să o aveți înainte să dați prima dată către 
aprobare. Mulțumesc! 



      Domnul consilier Damian Marian: Da! Așa este, aveți dreptate, însă lucrurile nu au ținut de 
noi neapărat ci de o grabă cu care a trebuit să lucrăm având în vedere adresele care au venit de la 
Consiliul Județean și care au venit cu întârziere dar eu sper că până la urmă deranjul nostru are sens 
și bucuria de a organiza un eveniment în oraș este mai mare decât deranjul nostru așa că vă 
mulțumesc! 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem la vot acest proiect, cine este pentru? 
Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

      Punctul 2: Proiect de hotărâre nr. 358/13.10.2022 privind aprobarea închiderii temporare 
a circulației rutiere pe anumite sectoare de drum 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 buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții?  
     Domnul consilier Damian Marian: Dacă îmi permiteți este fix aceeași explicație pe care am 
dat-o mai devreme și la acest punct se întrerupe practic, dăm avizul pentru că așa este procedura 
după care se v-a merge mai departe la comisie și la Poliția Rutieră și este fix aceeași explicație, nu 
se va opri circulația de la 07 până la ora 14 pentru că vă dați seama ar fi rău dar am spus mai 
devreme care e motivația.  
Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos și supunem la vot acest 
proiect, cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

DIVERSE 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Aș vrea eu, domn primar pe lângă toate cele ce s-au spus aș 
avea și eu o întrebare din partea cetățenilor legat de gaze. Cum stăm cu stocul de gaze pentru 
această iarnă, pentru că mai are puțin și vine frigul și trebuie să știm. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Noi ne-am asigurat pentru 1 lună și jumătate necesarul de 
gaz pe baza consumului din sezonul anterior și am mai fi dorit să înmagazinăm dar din păcate 
situația națională face de așa manieră încât nu găsim furnizor de gaz. Nu este doar situația primăriei 
Giurgiu și este o situație cam anapoda atâta timp cât guvernul nu a făcut plățile de compensare iar 
furnizorii nu au certitudinea sau garanția că aceste compensări vor fi plătite până la 1 noiembrie 
astfel încât să pună stocul pe care l-au achiziționat dumnealor de pe bursa România atunci ei stau și 
decid cui să vândă și când să vândă. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Nu am pus întâmplător această întrebare domnule primar 
pentru că oamenii, cetățenii trebuiesc pregătiți pentru această situație, ce vom face cu școlile? Ce 
vom face cu spitalul, că am înțeles că tot de sistemul centralizat  depinde  și nu s-a făcut nici un 
demers anii aceștia, ca de exemplu școlile, liceele să-și instaleze propriile centrale de gaze ca să nu 
mai fie dependente de sistemul centralizat, spitalul la fel, nu s-a făcut nimic, nicio investiție în 
sensul acesta și o să vină iarna și sunt convins că vom întrerupe cursurile ori o să avem o mare 
problemă pentru că este clar așa cum spuneți este îngrijorătoare această situație, nu este nimeni de 
vină dar trebuie să pregătim populația pentru așa ceva. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: În ceea ce privește previziunile încălzirii centralizate, ele 
au fost luate consințământul tuturor acum 10-12 ani în urmă, unde sistem centralizat de termoficare 
asigura cel puțin un număr de 11.000 de beneficiari, dar de-alungul timpului datorită confortului 
termic și datorită apariției tehnologiei și aducerii de gaz la Giurgiu și branșamente și faptul că multe 



persoane au preferat printre care mă număr și eu, un alt sistem de termoficare a făcut ca pierderile 
chiar dacă rețeaua este modernizată în propoție de 60% și ați văzut și am dicuții în continuare cu 
tronsonul Tudor Vianu să urgenteze până la data de 1 noiembrie să facă branșamentul și să aducă 
carosabilul la starea inițială, respectiv am luat în calcul cogenerarea și nu numai, dar suntem gata cu 
toată documentația de abia la anu. În ceea ce privește spitalul, spitalul și-a făcut practic plățile prin 
Consiliul Județean și am avut un aport pentru că știți că Guvernul României acum 2 ani de zile a 
cerut primăriilor să cumpere gaz în avans și am avut perioade în sezonul trecut în care nu aveam 
bani pentru 2 zile, pentru 3 zile, dacă va aduceți aminte am fost și în postura de a întrerupe 
furnizarea către școli pentru o săptămână, fiindcă se punea atuncea problema că aveam bani doar 
pentru 3 zile și susțineam și școlile și caznicul dar după 3 zile nu mai aveam bani astfel încât am 
considerat că trebuie 7-8 zile să fac rost de alți bani să trec în online și copiii să stea acasă. 
Deocamdată cotele per elev date către ministerul educației au fost cu 10% mai puțin decât nivelul 
anului trecut, cotele per elev nu au luat în calcul majorarea prețului la energie electrică sau la gaz, 
ei, ministerul educației ne alocă nouă din 2019 pe factura la energia electrică respectiv mgw 
aproximativ 40 Euro, iar astăzi cu prețul plafonat este de 200 Euro, m-a asigurat Guvernul 
României că pot face plățile pentru trimestrul I și II al școlilor cu bani aferenți trimestrului III si IV, 
spunând dă-mi toată documentația și vei primi bani la rectificare pentru asigurarea necesarului pană 
la 31 decembrie 2022. Când a venit rectificarea nu am primit aproape nimic, decât 26.000 de lei iar 
noi am cerut 4.000.000 de lei, vă dați seama în ce situație ne aflăm. Mulțumesc! 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Am văzut că se discută pe la televizor o metodă alternativă 
de producere a energiei electrice sau termice pe baza de biomasă, știu că cu ceva ani în urmă noi am 
aprobat într-o ședință de consiliu, chiar am și dat spre concesiune. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Ne-am și asigurat că avem o cotă parte de participațiune, 
este obligatoriu să o avem. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Ce se mai întâmplă cu chestia asta, că am înteles că s-au 
demarat niște lucrări la un moment dat. Am înțeles că prin anumite zone din țară deja se folosește 
această metodă și funcționează foarte bine, să ne gândim și noi pe viitor să găsim o metodă să 
producem energie alternativă pentru că dacă mergem pe cea clasică cred că o să avem mari 
probleme. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, a fost un succes, a funcționat puțin timp la Suceava a 
avut parte de foarte multe ajutoare din partea statului, după ce s-au întrerupt aceste ajutoare și sume 
promise, s-a întrerupt totul. Pe de altă parte există o nouă tehnologie, am văzut și eu la televizor cu 
deșeul menajer care ar putea produce, dar pe repede înainte nu putem să luăm în considerare, noi 
luăm în considerare și panourile fotovoltaice și pompele de căldură pentru școli. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Panourile fotovoltaice pot fi folosite dar nu am înțeles, 
panourile produc energie și putem să o folosim direct sau trebuie în sistemul național dat și sistemul 
național ne dă. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Putem să o folosim și pentru autoconsum direct. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Atunci ar fi bine. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Adică și pe acoperișurile școlilor, teraselor, cladirilor. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Pentru autoconsum cu injecție în rețea, fără injecție în 
rețea. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Poate fi suplinit cu pompa de căldură. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Trebuie să ne gândim și la asta. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Pentru școli, după mine pachetul ar fi panouri fotovoltaice 
cu pompe de căldură. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Și domnul Bușcu cred că ne poate învăța cum să facem 
lucrurile astea și ar fi păcat. 



     Domnul primar Anghelescu Adrian: Spuneți de la început, sursa financiară de unde o iei, că 
trebuie să fie un program național care să permită acest lucru sau să vină o firmă căreia să îi dai 
toată producția și după un anumit interval, număr de ani să-ți revină investiția ca atare dar tu să 
plătești în acest interval de timp. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Doamna director nu a aparut deocamdată? 
     Doamna director Meca Ianca: Până la momentul acesta nu am identificat o finanțare pe așa 
ceva cu atât mai mult nu suntem ca municipiu producători dar se poate face cel mai probabil în 
parteneriat cu GEP-ul, am luat în calcul depunerea pe PNNR de către ei. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Există în PNRR un astfel de program? 
     Doamna director Meca Ianca: Nu este definit exact așa ca producător de energie, ca producție 
de energie. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Dar pe mediu nu are cum să nu existe doamna director, 
pentru că tocmai ce s-a aprobat la Bruxelle, se face mare tâlc. 
     Doamna director Meca Ianca: Identificăm finanțarea pentru noi ca UAT care nu este atât de 
simpla cum este pentru o persoană fizică să își pună panouri 2-3, cât este necesar pe o casă. 
       Domnul consilier Măroiu Marian: Adică noi nu putem să punem  pe primărie, de exemplu, 
un panou dacă vrem? 
     Doamna director Meca Ianca: Nu pot să mă pronunț acum, trebuie o expertiză în sensul acesta. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Dumneavoastră ați văzut că a fost întrerupt și proiectul 
casa verde, tot din lipsa panourilor fotovoltaice. Practic axele de finanțare pot fi accesate mai ales 
de persoanele juridice cu care putem să intrăm în parteneriat, cu o cotă parte din producție sau altă 
modalitate. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă nu mai sunt alte discuții declar ședința 
încheiată. Mulțumesc frumos pentru prezență! 

Ședința se încheie la ora 12:30 
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