
 
Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal 

 
DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ,                     Nr.  34997 / 08.08.2022 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ ŞI 
RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                         A V I Z A T: 
                                                        SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                                                                LILIANA BĂICEANU 
 
                                                                                                                         
                                                                                             

 
PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  08.08.2022 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
 
             Astăzi, 08.08.2022, 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 28 iulie 2022”, după aprobarea acestuia în 
ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 8 august 2022, conform art.138, 
alin.(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu 
modificările și completările ulterioare. 
       Totodată, 1 exemplar a fost înaintat Compartimentului Evidență Electorală și 
Monitorizarea Procedurilor Administrative, în vederea publicării pe pagina de internet a 
Municipiului Giurgiu.  
       Drept pentru care am încheiat prezentul Procesul - Verbal în 2 (două) exemplare. 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 28 iulie 2022 cu prilejul convocării în ședința ordinară a 
Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr.561 din 22 iulie 2022, emisă de Primarul Municipiului 
Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 28 
IULIE 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. Dumitrescu Silviu 
9. Sîrbu Adelina 
10.  Peicea Milan 
11. Vladu Alexandru 
12.  Măroiu Marian 
13.  Ion Marian 
14.  Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
15.  Pană Gheorghe 
16.  Muscalu Ionel 
17.  Cioacă Ionuț 
18.  Calagiu Gheorghe 
19.  Damian Marian 

 Absenți: 
20.  Nicorescu Gelu 
21.  Ioniță Ciprian Liviu 

 

 

 

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



      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu:Vă mulțumesc pentru participarea la ședința 
ordinara a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu de astăzi 28 iulie 2022, doamna secretar vă rog 
frumos să ne confirmați dacă avem suficient cvorum. 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana:Da domnule președinte, sunt prezenți 18 
consilieri, absentează nemotivat 3 consilieri domnul Nicorescu Gelu, Ioniță Ciprian și constat 
acuma că a venit doamna consilier Sîrbu deci sunt 19 consilieri prezenți și 2 absenți. 

           Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Vă mulțumesc, acestea fiind zise vă rog să 
ascultăm imnul de stat al României. 

           Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Vă mulțumesc, pe ordinea de zi a ședinței 
ordinare de astăzi au fost supuse inițial 14 proiecte de hotărâre, și am fost informați că a fost 
suplimentată lista cu încă 3 proiecte de hotărâre, în total avem 17 proiecte de hotărâre pe ordinea de 
zi de astăzi. Vă supun la vot aprobarea ordinii de zi cu cele 17 proiecte, cine este pentru? Împotrivă? 
Se abține cineva? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Doamna secretar, raportul ședinței 
anterioare? 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Vă rog să votați sau să nu votați procesul - 
verbal al ședinței anterioare din data de 25.07.2022, ședința extraordinară. Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Procesul - verbal a fost aprobat în unanimitate. Multumesc. 
Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumim și noi, începem ordinea de zi cu 
primul proiect. 

    Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.211/20.05.2022 privind aprobarea Regulamentului de 
Organizare și Funcționare a pieței centrale din Municipiul Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții? Da domnul 
Măroiu, vă rog. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule președinte, stimați colegi prima dată când am 
deschis proiectul acesta de hotărâre, am văzut construcții edilitare și gospodărești am crezut că o să 
construim o nouă piață, dar din câte am înțeles Construcții Edilitare se ocupă de femeile de serviciu 
din Piața Centrală, asta e, probabil că o să și construiască într-o zi ceva. Dar, continuăm cu 
Regulamentul de Organizare și Funcționare al pieței centrale, regulamentul acesta nu prevede o 
schiță a modului în care sunt așezate aceste tonete sau cum se numesc ele în piața centrală, e acolo o 
varză, cine a fost în piață cred că îmi dă dreptate, nu mai știe nimeni pe unde vinde, cum vinde, cine 
vinde, eu sunt de acord că această piață trebuie să funcționeze conform unui regulament care să ne 
facă cinste, nu să votăm aici niște bazaconii de care să râdă lumea. Haideți să vedeți și 
dumneavoastră câteva, sectorul de lugume/fructe, afară pe platoul pieței unde se comercializează 
legume, fructe, flori, produse sezoniere, brazi, pepeni, adică exprimarea asta, sector de legume/ 
fructe  unde se vând pepeni și varză și flori, după aceea la articolul 10 „piața agroalimentara propiu 
zisă are o formă dreptunghiulară, este pavată și deschisă pe toate laturile, vă rog să mă credeți, nu 
știu cine a făcut acest regulament dar eu zic să îl amânăm sau să nu îl votăm și să vină într-o ședință 
ulterioară ca să știm și noi și la ce preț se închiriază, câte tonete sunt în piața centrală, nu știe 



nimeni, cine taxează, cum taxează, unde se duc banii ăia, puteți să îmi spuneți și mie ce personal 
deservește piața centrală. 
    Domnul director Ruse Sorin: 2 casieri. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: 2 casieri, adică cine face curățenie acolo? 
    Domnul director Ruse Sorin: Sunt colegii de la GSP. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Deci face curățenie GSP-ul dar administrează Construcții 
Edilitare și banii unde se duc care se încasează? 
    Domnul director Ruse Sorin: În bugetul societății Construcții Edilitare care o are în 
administrarea prin contract de delegare, sunt tarife. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Am înțeles, îmi puteți spune și mie într-o zi cât se încasează 
în piața centrală? 
    Domnul director Ruse Sorin: Depinde de sezon, o medie cam 200000 pe an. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: 200000 pe an? Puteți să ne prezentați concret, că eu v-am 
spus de ieri că eu vreau o situație cu ceea ce se încasează.  
    Domnul director Ruse Sorin: 220000 au fost anul trecut. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: 220000, mă îndoiec, chiar vreau să la următoarea ședință să 
ne puneți la dispoziție nivelul taxelor din piața centrală. 
    Domnul director Ruse Sorin: Sunt aprobate prin hotărâre de consiliu. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Nu, nu, ce ați încasat dumneavoastră și ce s-a făcut cu banii 
ăștia. Eu vă întreb, nu este mai simplu să facem o caserie acolo în piața centrală unde omul să 
meargă să plătească pentru toneta respectivă și să avem de la primărie de la GSP care face curățenie 
sau Poliția Locală care oricum are în atribuțiuni așa ceva să meargă să verifice dacă la toneta 1, 2, 7, 
9 omul și-a plătit taxa și banii să vină la bugetul local, de care ne plângem că nu avem bani, nu este 
mai bine așa? Ce treabă are Construcții Edilitare cu acest lucru? 
    Domnul director Ruse Sorin: Este înlocuitoarea ADP-ului, iar ADP-ul a fost desființat, a fost 
înființat punct servicii Construcții Edilitare care a preluat această activitate de administrare a pieței. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Deci s-a transformat ADP-ul? 
    Domnul director Ruse Sorin: Nu s-a transformat. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Pai eu zic ca atribuțiunile lor GSP și GSL, nu Construcții 
Edilitare, eu îmi aduc aminte că această societate a fost înființată mult mai târziu după ce n-a mai 
funcționat ADP-ul. Deci eu vă spun, acest Regulament de Organizare și Funcționare nu reprezintă 
nimic, noi votăm ceva de care nu suntem lămuriți oameni buni, deci noi nu știm câte tonete avem în 
piață. 
    Domnul director Ruse Sorin: Nu sunt tonete. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Pai noi avem o evidență, câte tonete avem, care este 
perimetrul care se așează aceste tonete, noi în piața centrală trebuie să avem căi de acces pentru 
pompieri dacă doamne ferește se întâmplă ceva, nu vă mai spun că s-a făcut o prostie în piața 
centrală de care tot dumneavoastră răspundeți, am înțeles că s-a opturat holul acela de tranzit 
dinspre Mega Image, spre piața de dincolo de la barieră, știți de așa ceva?  
    Domnul director Ruse Sorin: În hala?Nu, e liber. 
    Domnul consilier Țigănilă George: E închis. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Nu știe nimeni cine a închis holul ăla în piața centrală? 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Ieri era deschis. 
    Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: S-a închis noaptea. 
    Domnul consilier Ion Marian: Trebuie să facem lucrarea după 4-5. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Deci eu vă spun, cu piața asta centrală trebuie să luăm o 
hotărâre cui dăm în administrare cu adevărat această piață de care să se ocupe. Am construit, sau nu 
noi, consilierii locali au fost de acord să modernizăm această piață centrală, am făcut piața centrală 



acoperită cu aer condiționat ca să facem cumpărături ca oamenii. Păi acum le permitemi la ăia cu 
pepeni, cu brad cu nu știu ce, să vândă la 50 de grade afară, că nu ne place la căldură, nouă ne place 
la aer condiționat și mergem și facem la o societate care până la urmă merge și plătește taxe și 
impozite la primărie, îi facem concurență neloială, ăla plătește 15 lei pe tonetă că normal da îți 
asigură aer condiționat și toate condițiile, și o să ziceți sunt avocatul lui, dar nu este ceea ce e 
normal să gândim ca oameni care trăim în acest oraș, deci afară avem 7,5 lei iar înăuntru unde avem 
toate condițiile avem 15 lei, normal, omul ală platește curent, oameni care sunt angajați acolo și așa 
mai departe. Noi putem să aprobăm asta astăzi, dar o să vedeți că ne înjură oamenii, părerea mea, ne 
înjură lumea la modul în care se desfășoară activitatea în piață. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Ați terminat domnul Măroiu? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Am terminat, ah, mai am o problemă la contravenții și 
sancțiuni „nerespectarea prevederilor la articolul 31 din prezentul regulament cu excepția literelor d, 
e și p”, în articolul 31 nici nu exista „p”, probabil că se referă la articolul 32, acolo sunt sancțiuni, la 
articolul 31 se referă la drepturile utilizatorilor pieții. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Bun, asta putem să o modificăm acum dacă 
este o greșală de redactare. Dați-mi voie, să îl ascultăm și pe domnul Pălălău și după aceea vreau să 
spun și eu 2 vorbe. Mulțumesc. 
    Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: Ca idee, cred că acest proiect este plecat greșit 
din start. Activitatea ce reglementează piața este o activitate de utilitate publică, tot referatul de 
specialitate care este la baza acestei hotărâri este inițiat de direcția de Patrimoniu, din start proiectul 
este greșit că e plecat dintr-o direcție greșită. Activitatea pieței este una de utilitate publică iar cred 
că acest referat trebuia să fie plecat de la direcția de Servicii Publice, nu de la Patrimoniu, iar 
Servicii Publice Edilitare știu că are în obiectul de activitate închirierea de tonete, nu de terenuri în 
piață. Nu-i așa domnul vice, sunteți foarte contrariat. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Nu că sunt contrariat, scrie acolo că se 
închiriază teren, acolo văd că scrie de tarife tonete, tonete care se pun în piață, nu am văzut terenuri. 
    Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: Toată latura dinspre Mega Image este acum 
ocupată nu de tonete ci de corturi, corturile acelea cu aprobarea cui a fost? 
    Domnul director Ruse Sorin: Se poate închiria și teren la mp, sunt și tarife la mp. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Deci, hotărârea care reglementează tarifele 
pe care le practică Construcții Edilitare pentru gestionarea activității pieței centrale este o altă 
hotărâre de consiliu local care nu e afectată și inclusă pe ordinea de zi cu modificări, dați-mi voie să 
îl întreb pe domnul director la Construcții Edilitare, în primul rând dacă există o urgență în 
aprobarea acestui regulament. 
    Domnul director Ruse Sorin: Da, ar trebui să îl avem aprobat. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Pentru că? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Care este urgența? 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Până acuma ați funcționat fără regulament? 
    Domnul director Ruse Sorin: Da, noi l-am depus de acum 2 luni. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Eu cred că fără, nu a fost cu regulament și acum de ce este 
urgență, care este urgența? 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Pentru intrare în legalitate probabil. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Așa oricum în situația asta fără să știm exact, domne cum 
putem să închiriem în piața centrală oriunde și oricum, nu avem niște căi de acces bine delimitate ca 
în orice obiectiv din lumea asta, chiar și în primărie avem niște căi de acces pe care pompierii în caz 
că se întâmplă ceva să poată intra, așa și în piața centrală, deci toată aleea care de fapt ar trebui să 
fie pentru aprovizionarea magazinelor sau pentru accesul pompierilor sunt ocupate, dacă se 
întâmplă ceva, ce facem? 



    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Aici punctul de vedere al domnului Măroiu 
este unu bun, aveți astfel de plan în caz de incendii, există așa ceva? 
    Domnul director Ruse Sorin: Cele 2 alei la care faceți referire sunt închise, ele au piloni în 
capăt. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Bun, funcționarea pieței până la ajustarea 
acestui regulament este împiedicată dacă acest proiect de hotărâre nu trece astăzi, nu mai puteți 
funcționa de mâine sau puteți funcționa, ca să știm dacă îl putem vota așa într-o formă în care nu 
toată lumea e mulțumită și vă asumați că la ședința următoare să depuneți o planșă așa cum a cerut 
și domnul Măroiu în care să fie specificat care este locația pentru legume/fructe, care este locația 
pentru circulații, unde sunt brazii când este sezonul lor, unde sunt pepenii când este sezonul lor, 
adică avem două variante din punctul meu de vedere, a treia fiind cea mai proastă în cazul în care îl 
picăm, să votăm așa dar să va asumați că în ședința următoare să veniți măcar cu o planșă care să 
delimităm aceste zone, să-l votăm așa sau să-l respingem. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul președinte, și mai am o singură întrebare, în piața 
centrală, pe tonetele astea pe care le-am inventat să le punem afară, în principiu ele sunt pentru 
producătorii agricoli, adică pentru țăranul obișnuit care vine de la țară, care vine cu 2 legături de 
ceapă, așa, afară sunt din ce în ce mai mulți comercianți, deci societăți comerciale care 
comercializează de la pepeni la nu știu ce haine, căciuli și așa mai departe, bulgari, nemți, francezi 
și ce or mai fi pe acolo, cum putem să acceptăm lucrul acesta într-o piață care trebuie să fie civilizat 
după părerea mea, chiar dacă trăim în Giurgiu, nu trăim în țigănie oameni buni, haideți să facem 
ceva frumos pentru orașul acesta, să trăim în niște condiții cât de cât civilizate, eu n-am nimic cu 
regulamentul acesta, foarte bine trebuie să avem un regulament dar nu oricum, nu cred că dacă mai 
amânăm o lună asta, se strică pepenele în piață, să fim serioși. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Este totuși o perioadă în care volumul de 
legume/fructe, vânzările de legume/fructe este destul de mare. Asta aș vrea să știu dacă noi astăzi nu 
aprobăm acest proiect, mai puteți funcționa până luna viitoare când să depuneți un proiect un pic 
mai bine argumentat și cu o planșă, o schiță a pieței noastre, sau nu? 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnule președinte am cerut și eu cuvântul. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mă iertați, dar nu v-am văzut, vă rog. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Mulțumesc. Deci în preambulul acestei hotărâri ca și în 
documentele pe care le avem toți la mapă este o solicitare depusă de către cei de la GCE către 
direcția de Patrimoniu din 18.05.2022 ca să răspundem cumva de ce s-a ocupat direcția Patrimoniu 
și nu DSP-ul de așa ceva și pe de altă parte și datorită faptului firesc că la Patrimoniu nu se întâmplă 
ca să existe aceste terenuri. În preambulul acestei hotărâri scrie că a stat pe Legea 52/2003 privind 
transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, 30 de 
zile la consultație publică, da, deci a fost oferită către consultare publică tuturor concetățenilor din 
Giurgiu, tuturor consilierilor din Consiliul Local Giurgiu și desigur și tuturor celor interesați. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Dumneavoastră știți de asta, de când a fost ea depusă? Nu 
cred. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Normal că știu. Este firesc să știu. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Eu nu știu, e firesc să știu dacă mi se aduce la cunoștință, 
trebuia să o aduceți în ședința de Consiliu Local. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnul Măroiu, eu nu am intrat peste dumneavoastră, v-am 
lăsat să vorbiți. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu vă rog frumos haideți să îl 
lăsăm pe domnul Muscalu că nici dânsul nu a intrat peste dumneavoastră. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Deci are legatură, că eu vă răspund dumneavoastră pe de-o 
parte, dar răspund citind de aici ce avem toți în față măcar acuma puteam să citim înainte să venim 



în ședința asta de consiliu, trebuie să întrebam pe cei de la Juridic de ce Patrimoniu a făcut această 
propunere și referatul de aprobare și raportul de specialitate este semnat pe partea juridică de către 
cei de la direcția juridică, deci vă rog doamna director să ne dați câteva detalii. 
     Doamna director Țigănilă Mihaela: Referitor la inițierea acestui proiect de hotărâre de către 
direcția Patrimoniu, această direcție are în administrare domeniul public și privat și nu trebuia să o 
facă direcția Tehnică care are în coordonare această societate. În ceea ce privește regulamentul să 
știți că ne-am informat și la nivel național, am mers pe aceleași principii, ne-am consultat cu 
oamenii din primării și am avut în vedere să nu ieșim din tipar. Acesta a fost aspectul care, în afară 
de faptul că au venit domnii de la GCE cu o propunere, pe lângă propunerea dânșilor am mai 
adăugat, respectivul se află la mapele dumneavoastră. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul Muscalu, îmi cer scuze am un respect deosebit 
pentru dumneavoastră, dar m-a luat interesul cetățeanului, ideea este în felul următor, dacă a fost 
depus proiectul ăsta de acum câteva luni, trebuia să îl aducă în Consiliu Local. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnule președinte, îmi cer scuze are o 
perioadă în care este în consultare, da aceea este o diferența mare de când ajunge la Consiliul Local,  
are niște etape de așteptare. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Depusă sub formă de informare, în una dintre ședințele de 
Consiliu Local să mi se pună pe masă, uite domne ce vrem noi să facem în piața centrală. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Da, nu este o idee rea, bun, din punctul meu 
de vedere am ascultat colegii care au avut ceva de spus, eu consider că nu putem retrage acest 
proiect de hotărâre, putem să votăm în forma care este și să acceptăm critica domnului Măroiu, 
pentru îmbunătățirea în ședința următoare cu un plan în spate atașat, așa că vă supun la vot proiectul 
așa cum a fost prezentat. Cine este pentru? Avem 9 voturi pentru, domnii consilieri Dumitrescu 
Silviu, Muscalu Ionel, Daut Adrian, Funieru Cătălin, Milan Peicea, Bușcu Gheorghe, Pana 
Gheorghe și Gâdea Gheorghe și doamna Sîrbu Adelina. Împotrivă sunt 9 consilieri, Pălălău 
Alexandru Stelian, Nichita Tereza, Săndulescu Petronela, Calagiu Gheorghe, Cioacă Ionuț, Țigănilă 
George, Ion Marian, Măroiu Marian și Vladu Alexandru. Se abține domnu Damian Marian. 
Proiectul nu a trecut. 

    Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.268/18.07.2022 privind aprobarea modificării Statului de 
Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de 
Evidență a Persoanelor. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, 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.280/21.07.2022 privind aprobarea Contului de execuţie 
consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul II 2022. 

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



    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, 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.272/19.07.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.249/29.07.2021 privind aprobarea bugetului actualizat al proiectului Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice a blocurilor de locuințe, Municipiul 
Giurgiu, Ansamblul 3, cod SMIS 119400. 

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

    Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.278/21.07.2022 pentru modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.231/08.07.2022 privind aprobarea încheierii unei convenții 
între Municipiul Giurgiu și Orange Romania Communications S.A., privind eșalonarea 
debitului. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții? Da domnul 
Pălălău. 
     Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: Intrăm în aceiași paradicmă, am modificat toată 
ziua buna ziua hotărâri pe care le reluăm, s-a votat că se modifică hotărârea consiliului local. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Haideți să întrebăm pe inițiatorul 
proiectului, cine este aici? Direcția Economică, nu, direcția Tehnică parcă, Juridică? Doamna 
director ce se întâmplă, de ce se modifică? 
     Doamna director Țigănilă Mihaela: Da, se modifică hotărârea 231 având în vedere că anexa la 
hotărâre, convenția respectiv contractual de tranzacție face parte din prezenta hotărâre da aceea se 
modifică hotărârea de consiliu 231, având în vedere că potrivit emai-ului transmis de către Orange 
este agreată dobânda acestora de 0,5%, s-a avut în vedere la ședința anterioară și s-a sesizat că nu se 
poate 0,02%, urmează a se modifica hotărârea de consiliu, nu se poate da o altă hotărâre ci prin 
modificarea acesteia. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Deci practic s-a încercat o negociere și nu s-
a reuși. Ok! Dacă sunt ceva discuții pe acest proiect, supun la vot proiectul. Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

    Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.281/21.07.2022 privind constituirea Grupului de Lucru 
Local, conform Strategiei de incluziune a cetăţenilor români aparţinând minorităţii rome 
pentru perioada 2022-2027. 

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



    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții? Propuneri?Se 
oferă cineva, există o propunere? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul Bușcu. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Cât să îl mai punem și pe domnul Bușcu, că 
l-am pus peste tot săracu. Tragem bilețele, cu bețișor care are mai scurt, sau cum facem, e cineva 
care vrea să facă parte. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: O să propun eu, având în vedere și doleanțele celui care a 
solicitat către primar înființarea acestei comisii, îl propun pe domnul Muscalu. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Eu cred ca este cel mai bun. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Deja avem 2 confirmări din partea colegilor. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Dumnealui chiar este dorit. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Bun, am înțeles, domnul Muscalu acceptați 
această propunere din partea Consiliului Local? 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Da, sigur. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Vă mulțumim mult pentru sacrificiu, bun, 
propunerea este domnul Muscalu, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecu 
cu 18 voturi pentru, domnul Muscalu nu participă la vot. Supun la vot proiectul cu numirea 
domnului Muscalu încă odată. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu sunt, mulțumim 
mult. Proiectul a trecut cu 18 voturi pentru, domnul Muscalu nu participă la vot. 

    Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.271/19.07.2022 privind prelungirea duratei de folosință 
gratuită a unui teren situat în municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, 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.273/19.07.2022 privind darea în administrare a unor 
obiecte de inventar către Societatea Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 

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

    Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.279/21.07.2022 privind modificarea Hotărârii 
nr.104/31.03.2022 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu prin care a fost reorganizată 
Comisia de evaluare pentru concesionarea bunurilor aparținând domeniului public și privat 
al Municipiului Giurgiu. 

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



    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, 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.275/20.07.2022 privind reglementarea situației juridice a 
unui teren situat în Municipiul Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, 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.183/02.05.2022 privind înfiinţarea Serviciului de 
administrare, întreţinere şi exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții? Da domnul 
Măroiu. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Ce repede votăm atunci când e vorba să mai punem o taxa 
pe bieții oameni din Giurgiu ăsta, cred că fiecare dintre noi am fost în orașele astea turistice, 
Brașov, Sibiu și altele și am văzut că într-adevăr există niște parcări cu plată în centrele istorice, 
turistice, pentru că e normal ca un turist care merge acolo să își găsească un loc de parcare chiar cu 
plată pentru că ești în concediu și 20 de lei sau și mai mult nu contează pentru că a venit să te plimbi 
să te simți bine. Gândiți-vă ce înseamnă în Giurgiu în fiecare zi că te duci să îți iei o pâine, că te 
duci la farmacie că te duci nu știu unde, să scoți banul din buzunar și să plătești. Probabil, m-am 
gândit eu și îmi pare rău că domnul primar nu este aici că l-aș fi întrebat, se pregătește un aflux 
mare de turiști în Giurgiu și atunci trebuie întradevăr Centrul Istoric să fie liber să-și parcheze 
aceștia mașinile, oameni buni haideți totuși să trecem la lucrurile serioase și să întreb s-a făcut un 
venit estimate, doamna director economic ne poate spune care va fi venitul la primărie din această 
activitate, din acest preț pe care îl vom pune pe capul oamenilor în fiecare zi, ne puteți spune, 
cineva ce va câștigă primăria din toată chestia asta? Am văzut că ați pus aici că va câștiga 70% din 
impozitul pe profit, știe cineva ce înseamnă impozit pe profit, pe cei care au meseria asta, sau au o 
societate comercială știu ce înseamnă impozit pe profit, dacă vrei să faci profit, faci, dacă nu vrei nu 
faci, deci noi o să luam 70% din ciuciu, adică nimic la bugetul local. Deci asta e întrebarea mea, 
poate să îmi spună și mie cineva care este estimarea acestui venit la bugetul local? Părerea mea este 
că nu vom face decât un singur lucru, să mai îmbogățim niște șmecheri, cam atât. Dar știți cine va fi 
cel mai atacat în bugetul propriu în această poveste, oamenii, pentru că m-am tot interest zilele astea 
la toate parcările astea pe care vrea primăria să le plătim și 70% dintre foarte multe dintre parcările 
care sunt propuse spre închirieri sunt oameni care lucrează la diverse instituții din centrul ăsta al 



nostru, sunt foarte multe instituții publice care nu au parcăre așa cum are domnul primar, să 
parcheze mașina în curte fără să plătească nimic. Știți cât ar plăti lunar un om care își parchează o 
mașină, 300 de lei, deci trebuie să mai scoată 300 de lei din buzunar ca să plătească pentru parcare, 
De ce? Care este venitul? Ce câștigăm noi Primăria Municipiului Giurgiu că o să facem un transport 
civilizat în Giurgiu, încurajăm mersul cu mijloacele de transport în comun, care cu microbuzul la 50 
de grade? Omul se duce la serviciu cu mașina ca să ducă dimineața copilul la serviciu foarte repede, 
după care fuge la ora 4 sa-și ia copilul de la serviciu, pentru a ajunge acasă sau să facă alte 
cumpărături, deci el e nevoit să meargă cu mașina la serviciu și noi îi impunem taxa că se duce la 
serviciu, că și așa avem foarte mulți salariați în Giurgiu. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu dați-mi voie, mai vreți să 
mai comentați domnul Pălălău, mai e cineva care vrea să vorbească? Haideți domnul Pălălău vă rog. 
    Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: Mă gândesc că acest proiect face parte din planul 
de dezvoltare al municipiului Giurgiu, plan propus în campanie de către domnul primar, drept 
dovadă nu putem să ne împotrivim, probabil că PRO ROMÂNIA nu a promis așa ceva și nu va vota 
acest proiect. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Muscalu. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Știu că s-a muncit foarte mult la acest proiect și un coleg de-al 
dumneavoastră de la PRO ROMÂNIA care este și viceprimar a fost coptat și a lucrat la acest 
proiect și înainte de a vorbi eu cred că ar trebui să vă spună câteva cuvinte domnul viceprimar 
Damian Marian despre proiectul ăsta pentru că dincolo de faptul că vă este coleg la PRO 
ROMÂNIA și membru aici în conducerea primăriei are o experiență de câteva luni, aproape un an 
de când tot lucrează la proiectul acesta, vă rog să ne dați mai multe detalii. 
   Domnul consilier Damian Marian: Da, mulțumesc frumos, am fost întradevăr coordonatorul 
acestei echipe și toată această activitate s-a desfășurat după părerea mea așa cum s-a desfășurat în 
toate orașele civilizate din această țară, toate parcările în zonele centrale în toate orașele din această 
țară sunt cu plată, eu nu cred că există undeva, nu doar în orașele turistice așa cum spunea mai 
devreme domnul Măroiu, că de exemplu Alexandria sau Călărași nu sunt orașe turistice și acolo 
avem asemenea parcări și sistemul funcționează foarte bine, acum dacă dumneavoastră considerați 
că asta reprezintă un pas înapoi este dreptul dumneavoastră să votați cum doriți, eu personal am 
lucrat la acest proiect, el vine la pachet cu o sistematizare, urmează să obținem avizul de la Poliția 
Rutieră care ne–a asigurat o consultanță în acest sens și toate lucrurile astea vin să și fluidizeze 
traficul într-un fel, să se organizeze toate aceste lucruri, de aceea eu personal voi vota cu pentru. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Știți ce se va întâmpla domnul vice, vorbesc cu 
dumneavoastră că sunteți un om luminat la minte, vedeți că parcările astea care sunt cu plată, nu o 
să mai parcheze că știe că plătește omul și o să le vedeți pe toate trotoarele unu mai sus, unu mai jos 
parcate, deci nu o sa fluidizăm traficul deci din contra o să avem o mare problema și domnul vice 
dacă tot ați lucrat la acest proiect spuneți-mi și mie ce câștig va avea primăria din punct de vedere 
financiar din acest proiect la care am lucrat atâtea mari de luni din activitatea dumneavoastră, 
spuneți-mi și mie. 
    Domnul consilier Damian Marian: Domnul Măroiu eu nu aș merge cu discuția. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Ne luați la mișto și pe noi și pe oamenii din orașul acesta. 
    Domnul consilier Damian Marian: Iar interveniți peste mine atunci când vorbim și ați mai 
făcut-o și cu altă ocazie. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Îmi cer scuze, veniți cu povești dastea nemuritoare. 
   Domnul consilier Damian Marian: Domnul Măroiu, dumneavoastră cred că vorbiți din povești 
nemuritoare pentru că în momentul de față eu v-am explicat că acolo s-a lucrat destul de atent și cu 
colaborarea Poliției Rutieră, dacă dumneavoastră considerați că în urma acestui regulament oamenii 
vor parca pe trotuare sau alte părți, asta nu e problema noastră, este o chestiune de civilizație, 
respectarea unor legi, regulamente și pentru asta există tot poliția care ne poate să ajute să nu se mai 
întâmple așa ceva.  
    Domnul consilier Măroiu Marian: Oamenii ăștia care or să plătească banii ăștia lunar din 
buzunar, care și așa sunt săraci, v-ați gândit vreun pic, în afară de ce spune poliția, oamenii ăștia 
care vor plăti, vă gândiți, sau dumneavoastră apropos, unde parcați mașina în timpul serviciului? 
    Domnul consilier Damian Marian: În primul rând eu vin pe jos. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Dumneavoastră aveți pejo, dar alți nu au pejo. 



    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu haideți vă rog frumos să 
pastrăm puțin limita, Marian îmi dai voie să vorbesc și eu, mai ai ceva de adăugat? 
   Domnul consilier Damian Marian: Eu vroiam să spun că mi se pare că în momentul de față se 
coboară nivelul discuției. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Nu suntem așa de elevați ca dumneavoastră, dumneavoastră 
sunteți și actor în timpul liber. 
   Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Haideți domnul Măroiu, să păstrăm discuția.  
    Domnul consilier Măroiu Marian: Nu aveți bani la primărie, ocupați-va de cele 30 de milioane 
de Euro care trebuie să le implementați până la anu și care or să se ducă dracu, oameni buni despre 
asta vorbim nu miștocăreala voastră cu parcări cu plată în Giurgiu.  
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Vă rog mult de tot haideți să ne pastrăm 
calmul. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Păi dacă vreți să coborâm nivelul, hai să coborâm nivelul. 
    Domnul consilier Damian Marian: Ați făcut-o deja. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Păi am făcut-o și nu îmi e rușine. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Marian, dă-mi voie 2 secunde, vă rog 
domnul Măroiu, haideți că am înțeles subiectul, subiectul acestui proiect de hotărâre sunt parcările 
nu celelalte investiții ale primăriei. Din punctul meu de vedere și al consilierilor PNL, noi nu am 
fost în niciun oraș civilizat care zona centrală să nu aibă în vreun fel sau altu reglementat parcarea 
pentru simplu motiv, și puteți vedea și în cazul pieței centrale din Giurgiu că parcarea a devenit 
practic o locație unde cei care vin și își vând marfă să își parcheze mașinile pline cu marfă și să fie 
ca și depozite. Dumneavoastră spuneți că e urât față de locuitori să impunem o taxă, atenție taxa 
aceasta și serviciul de parcări este doar pentru zona centrală, nu vorbim aici de instituții, nu merge 
pe bulevardele îndepărtate este vorba de acele zone de interes unde se crează ambuteiaje, se crează 
aglomerații, nu există o reglementare, din păcate românul nu este suficient de civilizat singur ca să 
fie în stare să vine și cu bun simț să parcheze atât timp cât are nevoie și așa cum dumneavoastră 
spuneți că există o problemă și că suferă anumiți oameni că plătesc o ora sau două parcarea, sunt 
alții care vin să cumpere ceva din piață și nu au unde să lase mașina și se chinuie și dau ture și fac 
trafic până găsesc un loc și îl pândesc. Uitați-vă ce se întâmplă în fața Registrului Comerțului și 
zona BCR dacă vrei să parchezi acolo și să mergi undeva nu poți și tot timpul se crează ambuteiaje, 
vă rog să nu mă întrerupeți, așa cum au fost până acum la taxe, încă odată vă spun, se reglementează 
doar zona centrală acolo unde se crează ambuteiaje cu parcările, mergeți în orice zonă a oricărui 
oraș civilizat din România care are sau nu turiști și veți vedea că sunt parcări cu plată, nu trebuie să 
fie o zonă turistică, e vorba de o reglementare, locurile de parcare care sunt date locuitorilor în zona 
blocurilor unde locuiesc rămân în vigoare, se reglementează doar anumite zone de interes. Nu cred 
că este o mare catastrofă, cei care lucrează la instituțiile publice vor parca pe aceleași locuri, că nu 
alea se reglementează și se taxează, se taxează doar zonele în care se crează aglomerații și 
ambuteiaje, acolo unde cineva când vine să se parcheze să meargă să plătească o factură, să 
cumpere ceva, sau să își ia copilul de la gradiniță, fix nu găsește un loc pentru că sunt alții care 
parchează acolo fără să aibă bun simț, despre asta e vorba. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Lăsând la o parte că sunt și astfel de cazuri, evident, dar 
marea majoritate sunt oameni, lucrează acolo, ce le facem la ăia? 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Dați-mi exemplu exact, ca să discutăm 
punctual. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: De exemplu unde ați spus dumneavoastră vis-à-vis de Mega 
Image, sunt mai multe instituții acolo, de la statistică, casa de sănătate, toți parchează mașinile acolo 
pentru că nu au unde. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu, trebuie să înțelegem că în 
orice oraș civilizat, și trendul este acesta, mersul cu mașina devine din ce în ce mai scump, noi 
trebuie să învățăm să folosim atât cât putem transportul public în comun sau alte metode alternative, 
de aceea am și făcut eforturi și am cheltuit 30 de milioane de care dumneavoastră spuneți că le 
implementăm, le implementăm pentru că Europa ne trage un semnal de alarmă și ne spune „folosiți 
transportul alternativ”, cu siguranță le va fi mai bine celor de la Registrul Comerțului și de la DSP 
să parcheze acolo pentru că vor avea mai mult ca sigur și ocazia să-și închirieze 2-3 locuri doar 
pentru instituție 24/24H și mai rămân și câteva locuri libere pentru cei care vin să plătească o taxa la 



Registrul Comerțului, mai mult decât atât, noi astăzi înființăm serviciul de transport, parcările care 
vor fi incluse în acest proiect vor fi iar aprobate și acolo putem discuta punctual, mai acolo nu e 
oportun, acolo e oportun, dar eu vă garantez că cel puțin în zona pieței se crează ambuteiaje, pentru 
că legumicultorii, piețarii, toți vin și își parchează și își lasă mașina acolo, nu că ar fi ceva rău, nu 
neapărat că oamenii nu trebuie să îi înțelegem dar trebuie să le creiem, așa cum ați spus și 
dumneavoastră, o infrastructură să poată funcționa corect și civilizat, pe de-o parte să reface 
regulamentul cum ați spus și poate să luăm în calcul și zonele de depozitare, iată o propunere și pe 
de altă parte să pastrăm și câteva locuri de parcare cu plată ca cineva care vine 15 minute să 
cumpere ceva să poată cumpăra, că nu găsești loc. Eu propun să lăsăm să trecem mai departe 
serviciu, ne sfătuim și să discutăm constructiv că mereu am făcut asta, și dumneavoastră ați fost de 
cele mai multe ori de foarte bună credință și cu multe idei bune, să discutăm despre efectiv care 
locuri de parcare le supunem acestei taxări când le vine momentul. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Eu cred că civilizația într-un oraș domnul vice, vine de la 
curățenia din acest oraș și după aia după ce am făcut curat și am aranjat orașul putem să facem și 
parcări cu plată pentru că traim într-un oraș civilizat, dar când pe noi ne mănâncă bălăriile în orașul 
ăsta, am ajuns ultima problemă care o are orașul este că oamenii să plătească parcare ca să nu mai 
fie ambuteiaj. Păi fraților, vă rog să mă credeți, orice taxă pusă în orașul ăsta care e amărât, sărac și 
cred că recunoașteți toți lucrul acesta, este un bir pe umerii acestor oameni, eu asta mă gândesc, noi 
ăștia de aici avem bani cât de cât să plătim dar sunt foarte mulți amărâți care nu-și permit. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Care vin cu mașina la serviciu, sau cu 
mașina să facă piața? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Păi da, ăla care vine cu mașina la serviciu are 20 de 
milioane pe lună salariu și dacă plătește 3 milioane parcarea și mai plătește și la grădiniță nu știu ce, 
nu știu cât îi mai rămâne din salariul ăla. Asta este trebuie să se ducă la serviciu cu mașina cum 
veniți și dumneavoastră și oricare dintre noi, dar decepția este că noi avem parcări în care să intrăm 
și nu plătim nimic, oamenii ăștia de ce trebuie să plătească? 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Incă odată, sunt sigur că atunci când 
reglementăm zonele afectate putem aloca o parte din locurile de parcare pentru comercianții, 
instituțiile, societățile din zonă și o parte să le lăsăm la liber pentru oamenii care vin punctual pentru 
a face diverse activități, cred că putem face asta, nu asta votăm astăzi, azi votăm înființarea 
serviciului ca și entitate în cadrul primăriei, după care când va veni cazul să punem în valoare acest 
proiect de hotărâre și să demarăm activitatea putem discuta constructiv și înainte cum ați spus 
dumneavoastră pentru a nu vă trezi cu ele pe tabletă și după în cadrul ședința de consiliu local care 
sunt acele parcări, câte locuri lăsăm pentru unii, cât pentru alții. Eu vă propun să facem un pas în 
față și să înființăm acest serviciu, că simpla lui înființare momentan nu implică nimic. Da domnul 
Pălălău vă rog. 
    Domnul consilier Pălălău Alexandru: Dacă tot am stat și am ascultat  că s-au căutat soluții, s-a 
lansat o idee către primărie ca în zona pieței să se facă taxarea autoturismelor care intra în zona 
pieței cu bariere, să fie o barieră la intrarea în piață și o barieră la ieșirea din piață, cu un jeton cum 
se practică pe la mall-uri și pe unde mai mergem cu toții, timpul care s-a stat în piață la ieșire se 
plătește staționarea sau vizita în piață, de ce n-ați încercat să preluați aceea idee și primul proiect 
pilot să se desfășoare în zona pieței și atunci vedeam cât de bine funcționează această plată a 
parcărilor. 
   Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu:Acesta este primul pas să înființăm serviciul 
care poate să facă asta. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Am înființat prea multe direcții, GSP, GSL, mai înființăm și 
un serviciu de parcări. 
   Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Înființăm ca entitate, nu angajăm oameni, nu 
facem nimic doar am stabilit un regulament și încheieim ca o entitate. Domnul Pălălău dați-i voie și 
domnului Vladu că nu a vorbit astăzi și a cerut de mult cuvântul. 
   Domnul consilier Pălălău Alexandru: Este GCE-ul care poate să ia bani și pentru traficul în 
piață. 



     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Dacă nu avem serviciu ca să delegăm, nu 
putem să delegăm GCE-ul, de aceea înființăm serviciu ca să delegăm. 
     Domnul Consilier Vladu Alexandru: Eu vreau să spun din start că sunt de acord cu înființarea 
de serviciu, de aici mai departe sunt discuții care trebuiesc purtate că să putem să le ducem la capăt. 
Una din discuții ar fi taxarea cetățenilor și profitul, nu profitul, cu ce se alege primăria din ce zicea 
domnul Măroiu. Să nu legăm niciodată partea primăriei de profit, pentru că profitul în totdeauna 
poate fi afectat de alte activități ale societății respective și poate să fie 0 sau chiar negativ. Atunci eu 
propun, ca aici să mergem ori 50-50, 50% primăria, 50% serviciul respectiv sau alt procent pe care 
noi îl agreem cu toții, 40-60% pentru că din start primăria beneficiază de bani pentru încasarea 
serviciului respectiv, același lucru, în paranteza spun se poate aplica chiar și la piață de la servicii 
utilitare, același lucru, și dați-mi voie nu am intervenit atunci dar să spun că noi trebuie să știm ce 
înseamnă și piața la ora actuală, domne piața asta are mai mulți producători acum, trebuie să știm 
cine sunt proprietarii și care este partea pe care o administrăm noi în piață, pe partea pe care o 
administrăm noi în piață trebuie să venim cu regulamentul și asta înseamnă mult mai mult decât ce 
s-a scris acolo, că se vorbește și de pește și de nu mai știu ce, activităță care nu sunt legate de 
primărie sau de DSP sau ce mai este acolo. Și al 3-lea punct pe care vreau să il spun, dacă tot am 
luat cuvântul este legat tot de circulație, uitați-vă ce se întâmplă în Giurgiu la ora actuală, vorbim de 
circulație, vorbim de trafic greu, au fost discuții și am mai intervenit înca o data și am cerut să se 
facă un studiu de trafic pe Municipiul Giurgiu, s-a zis că se face, nu am văzut nimic nicio măsură 
dar  pe toate străzile din Giurgiu acum se circulă traficul greu, au 20 de tone, 30 de tone și sunt mari 
problem mai ales pe străzile de la marginea orașului în care înainte era un serviciu care taxa traficul 
greu la intrare în oraș. 
     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Este și acuma domnul Vladu, ei trebuie să 
plătească o taxa la Petrom și Poliția Locală trebuie să îi verifice că o au. 
     Domnul Consilier Vladu Alexandru: De acord, cred că atunci gândiți-vă bine că este o 
problemă și verificarea asta, pentru că s-au înmulțit și nu cred că au crescut bani, uitați-vă și ce 
încasați și referitor totuși la trafic greu să limităm și viteza de circulație, păi daca vine tirul ăla de pe 
autostradă cu 70-80 la oră și dă și în gropile alea care sunt pe stradă. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Da, propun să vorbim la diverse pentru că și 
eu vreau să spun ceva. 
    Domnul Consilier Vladu Alexandru: Nu era la diverse, vorbeam aici de circulație, vorbeam de 
parcări, vorbeam de civilizație de aceea le-am legat pe toate 3 pentru că au ceva continuitate dacă ne 
gândim. Mulțumesc. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Da, aș prefera să discutăm la diverse că și eu 
am ceva de spus în sensul acesta și poate gândim un imbold către primărie ca să facă ceva pentru 
această situație. Mai sunt ceva discuții legat de serviciul de transport, înființare? Nu mai sunt, atunci 
supun la vot proiectul. Cine este pentru? 
    Domnul Consilier Vladu Alexandru: Amendamentul cu modificarea la impozitul pe profit? 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Este un serviciu în regulament trecut? 
    Domnul Consilier Vladu Alexandru: Adică să nu fie impozit pe profit și să fie parte din 
încasări, din venituri. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu ce opinie aveți? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Nu, eu nu sunt de acord cu acest proiect. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Vladu nu văd o susținere din partea 
consilierilor PSD pe această modificare, eu propun să il supunem la vot dacă va trece îl modificăm 
ulterior în ședință dacă considerați, dacă nu încercăm în ședința următoare. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Eu nu vreau să înființez deloc. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Eu zic să supuneți proiectul așa cum este. 



    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Așa spun și eu, supun la vot proiectul așa 
cum este, cine este pentru? Avem 10 voturi pentru, doamna Adelina Sârbu, domnii Dumitrescu 
Silviu, Gâdea Gheorghe, Pană Gheorghe, Bușcu Gheorghe, Peicea Milan, Funieru Cătălin, Daut 
Adrian, Muscalu Ionel și Damian Marian. Împotrivă? Avem 9 voturi, Măroiu Marian, Ion Marian, 
Țigănilă George, Cioacă Ionuț, Calagiu Gheorghe, Săndulescu Petronela, Nichita Tereza, Pălălău 
Alexandru Stelian și Vladu Alexandru. Se abține cineva? Proiectul nu a trecut. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Felicitări stimați colegi PNL ați ridicat nivelul de trai în 
Giurgiu, foarte bine. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Haideți domnul Măroiu să rămânem așa, 
fiecare cu opiniile lui sunt sigur că niciun consilier PNL nu a votat gândindu-se că face rău 
comunității noastre. Vă rog din suflet. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Sunt absolut convins că nu faceți niciun rău, deși sunt 
oamenii ăștia din jurul nostru care nu sunt consilieri, sunt foarte convinși de binele pe care l-ați 
făcut astăzi. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Domnul președinte, dați-mi voie puțin, mă simt foarte jignit 
față de ce a spus domnul Măroiu, vă amintesc când noi am participat la 2 ședințe consecutive, 
sâmbăta, duminica pentru a asigura transportul public în Giurgiu și dumneavoastră nu ați vrut să 
participati, nu v-ați gândit la cetățean, nu v-ați gândit la bătrânii acestui oraș, nu v-ați gândit la 
copii, la elevi, la profesori, nu v-ați gândit atunci? Mulțumesc. 
      Domnul consilier Măroiu Marian: Dumneavoastră vă gândiți cel mai mult, se și vede lucrul 
acesta că vă gândiți foarte mult la profesori și la toți copiii din orașul acesta pe care părinții trebuie 
să îi ia de la grădiniță sau de la asta și trebuie să plătească parcările în Giurgiu. Eu nu am venit la 
ședința aceea pentru că nu am vrut să vin domne, dumneavoastră folosiți un serviciu de transport 
local care nu are nicio legătură cu normele civilizate de transport într-un oraș civilizat așa cum vi-l 
doriți dumneavoastră, în niciun oraș din lumea asta civilizată nu se circulă cu microbuzul. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Tocmai acest lucru, sa-l facem să circulăm cu acele 
autobuze. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu, domnul Pană coborâm 
mult nivelul și încep să nu mai am toleranță. 
      Domnul consilier Măroiu Marian: Mă bucur că ați venit dumneavoastră și ați obosit. O să vă 
dăm o primă. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Domnul Măroiu nu este vorba de oboseală, 
e vorba că dacă noi nu ne prezentam sâmbătă și duminică la ședință cetățenii mergeau astăzi pe jos 
până la muncă, noi am venit sâmbătă și duminică nu dintr-o construcție politică am venit pentru că 
am înțeles că trebuie să asigurăm continuitate serviciului public de transport. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.265/07.07.2022 privind modificarea Listei locurilor de 
așteptare sau de staționare a taxiurilor în Municipiul Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, sunt discuții aici? Mai vrea 
cineva să se mai plângă pentru ceva, mai distrugem, mai înființă, mai nenorocim? Bun, dacă nu sunt 
supun proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut 
în unanimitate. 



Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.276/20.07.2022 privind implementarea în cadrul Societății 
Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local 
al Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor publice pentru funcțiile de administrator în Consiliul de 
Administrație al societății. 

     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică 
locală, juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții ?  
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Da, vă rog domnul Ionescu precizați-ne până când se depun 
dosarele pentru a candida la o funcție de administrator în cadrul Consiliului de Administrație că pe 
urmă aveți surpiza de a afla că nu am știut. 
      Domnul Ionescu Alexandru: Am specificat și în planul de selecție, între 3 august și 5 
septembrie. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Deci cine dorește între 3 august și 5 septembrie poate 
depune dosarul da? Mulțumesc. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Deci între 3 august și 5 septembrie cine 
vrea să-și depună mandatul pentru Administrația Zonei Libere este invitat să depună o cerere în 
acest sens. Dacă mai sunt discuții? Supun proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? 
Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.269/18.07.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada august - octombrie 2022. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică 
locală, juridic și de disciplină.   
       Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții? Vă rog. 
       Doamna consilier Săndulescu Petronela: Am eu o propunere, având în vedere că astăzi este 
ziua colegului meu George Pălălău aș vrea să propun ca următoarele 3 luni să fie el președinte la 
Consiliul Local. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, mai există și altă propunere? 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Vroiam să fac o cu totul ală propunere, dar argumentul 
prezentat de doamna Săndulescu e irevocabil și nu putem să facem așa ceva. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Deci practic domnul Pălălău primește 
această nominalizare pentru că este ziua dânsului să înțeleg? Are și alte calități? 
       Domnul consilier Muscalu Ionel: Eu fac altă propunere. 
       Doamna consilier Săndulescu Petronela: Nu, având în vedere că e ziua lui, că nu este la 
petrecere am zis că. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Dacă mai sunt alte propuneri, domnul 
Măroiu? 
        Domnul consilier Muscalu Ionel: Da, am zis că am altă propunere, pentru că este colegul 
meu aici și tot facem așa, pe domnul Vladu îl propun să fie pentru următoarele 3 luni președinte de 
ședință pentru că de obicei știe și ce spune și cum spune. 
        Domnul consilier Țigănilă George: Domnul Pălălău să înțelegem că nu știe ce spune. 



        Domnul consilier Muscalu Ionel: Ba știe foarte bine și domnul Pălălău, dar nu vreau să îi 
facem cadou de ziua lui chestia asta, mi se pare ciudat. 
       Doamna consilier Săndulescu Petronela: Cred că toți știm ce spune, vă rog frumos, a fost o 
propunere v-aș mulțumi dacă ați accepta și atâta tot. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Nu putem să facem o discriminare așa că o 
să supun la vot ambele variante și o să îi dau cuvântul domnului Vladu având în vedere că are mai 
multă experiență. 
     Domnul consilier Vladu Alexandru: Eu vreau să renunț în favoarea domnului Pălălău. 
     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Ați renunțat? Bun atunci felicitări domnul 
Pălălău , supun proiectul de hotărâre la vot cu nominalizarea domnului Pălălău. Cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut cu 18 voturi, domnul Pălălău nu a participat la vot. 
Felicitări și la mulți ani domnul Pălălău. 

PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.283/26.07.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

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

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.282/26.07.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2022. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
        Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu : Mulțumesc, 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.274/19.07.2022 privind aprobarea restricționării circulației 
auto pe un sector de drum din municipiul Giurgiu. 

       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei administrație publică 
locală, juridic și de disciplină.   
       Domnul consilier Daut Adrian: Aviz nefavorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Mulțumesc, sunt discuții?  
       Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: Acest proiect probabil că este rezultatul 
inițiativei cetățenești ce ne-a a fost prezentată la ședința anterioară. Încercăm să mulțumim anumiți 
cetățeni dar pe de altă parte nemulțumim cealaltă zonă unde încercăm să dirijăm traficul rutier pe 
perioada acestor restricții, eu cred că varianta restricționării circulației auto în zilele de weekend 
începând de vineri la orele 17 până duminică la ora 24 este o variantă destul de bună și suficientă 



pentru a asigura confort atât cetățenilor care ies la promenadă în weekend cât și celor care locuiesc 
în zonă pe unde noi intenționăm să dirijăm acest trafic rutier, drept pentru care aș propune ca 
această restrictie să fie reținută dacă nu să fie preluată ora 17. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Vineri de la ora 12-24 până duminica 
noapte ora 24 și aceasta restricție dacă ați citit acolo este doar pe perioada vacanței când sunt foarte 
mulți copii care se joacă, se plimbă în acea zonă între centrul orașului și Alei. 
       Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: În cursul zilei la 40 de grade. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Păi nu este toată ziua de la ora 18 la ora 24 
în fiecare zi, adică nu restricționăm traficul în momentul în care avem  venirea și plecarea la 
serviciu a cetățenilor este doar pentru intervalul din cursul serii atunci când marea majoritate a 
copiilor ies la plimbare. 
        Domnul consilier Muscalu Ionel: Asta cu ora 24 pentru copii sună ciudat, eu cred că, copiii 
nu stau pănă la ora 24. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Copii sunt până la vârsta de 18 ani. Eu zic 
că este o initiativă buna, este primul proiect pe care îl supun și îl prezint singur în acest moment așa 
că domnule Pălălău aștept o susținere din partea dumneavoastră. 
       Domnul consilier Pălălău Alexandru Stelian: Trebuie să ne gândim și la cetățenii care 
locuiesc pe Mareșal Foch și străzile adiacente unde vom transfera traficul, uitați-vă seara că 
majoritatea tinerilor cei peste 18 ani nu ies să se plimbe pe jos, ci cu mașinile și va fi cum va fi. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Aceste străzi sunt oricum deschise 
circulației și mulți dintre cei care merg spre Alei trec pe acolo, adica nu erau niște străzi închise și le 
deschidem acum, sunt același străzi doar că preluăm o parte din trafic. 
      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Vroiam să vă spun că acea stradă a mai fost odată 
închisă și la sesizarea cetățenilor de la blocul de pe Mareșal Foch să știți că așa s-a redeschis acea 
porțiune, strada Mircea cel Bătrân. Deci strada a fost închisă, vă spun sigur că a fost închisă zona 
respectivă după care în urma sesizărilor și nu o sesizare, au fost multe sesizări a fost redeschisă. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Primăria a luat în calcul sesizarea 
cetățenilor mai ales că acea zona este tranzitată de copii, cred că trebuie să discutăm despre altă 
măsură în cazul în care acolo se creează zgomot și ar trebui ca Poliția Locală sau Poliția Rutieră să 
fie mai atentă pe acea zonă, nu să negăm solicitarea cetățenilor și să riscăm accidente pentru că 
efectiv seara în timpul vacanței copiilor se crează foarte mare aglomerație. 
      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Eu aș propune un amendament, această porțiune să 
fie închisă de vineri de la ora 17 până luni dimineață. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Ea este cam așa închisă acum, noi avem un 
aviz de la poliție pe acest interval. 
      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Eu am trecut vineri seara pe acolo și nu era închis, 
vă spun din toată experiența pentru că este drumul meu de fiecare zi. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Și în timpul săptămânii seara se creează 
acolo aglomerație foarte mare, există și loc de joacă, deci și în timpul săptămânii ar fi nevoie de 
restricție, nu doar în weekend. Repet această restricție este doar pe perioada vacanței elevilor, atât. 
Bun, supun proiectul de hotărâre la vot să nu mai lungim. Nu avem cum să facem amendamente 
pentru că avem avizul poliției pe un interval orar. Cine este pentru? 4 voturi pentru domnii Bușcu 
Gheorghe, Dumitrescu Silviu, Damian Marian și Muscalu Ionel.  Se abține cineva? 3 abțineri 
domnii consilieri Daut Adrian, Funieru Cătălin și Milan Peicea. Împotrivă sunt restul consilierilor. 
Proiectul nu a trecut. Mulțumesc colegilor PNL că mi-au votat proiectul.  

 

 



DIVERSE 

      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: La punctul diverse să discutăm despre 
situația traficului pentru că și eu am primit la primărie ceva sesizări de la locuitorii din anumite 
zone de la marginea orașului acolo unde s-a intensificat transportul și traficul greu al orașului mai 
ales din zona Ramadan am primit eu, ideea este în felul următor semnalat la Poliția Locală 
problema și am primit răspunsul că orice fel de camion de încărcătură mare poate tranzita pe 
oriunde dorește el atâta timp cât își plătește taxa de intrare în oraș ceea ce mie nu mi se pare o 
chestie în regulă, înțeleg că un HCLM al municipiului reglementează această situație și consider că 
ar trebui să facem o discuție foarte serioasă ca să existe anumite străzi ale orașului, măcar în 
anumite intervale care indiferent dacă îți plătești taxa sau nu în oraș să nu poți să o tranzitezi. Vă 
dau exemplu strada Ramadan care acum este într-o situație destul de grea și foarte multe camioane 
care vin pe Ghimpați intră pe Ramadan ca să ajungă pe Sloboziei, de pe Sloboziei intra pe șoseaua 
de Vestalpine, de pe Vestalpine coboară pe centură până la Vamă ca să poată să păcălească coada 
de camioane de pe centura nouă. Din această cauza foarte mulți aleg această variantă, plătesc taxa, 
sunt în regulă înțeleg de la Poliția Locală au tot ce le trebuie și trec pe acolo, eu cred ca acel HCLM 
ar trebui modificat aș vrea direcția de Resort dacă sunteți și dumneavoastră de acord să ia în calcul 
această situație și să modificăm acest regulament, acest HCLM care dă voie camioanelor de tonaj 
mare să treacă plătind o taxa pe oriunde. Am întrebat Poliția Locală ce facem cu strada Gării care a 
fost pietonală, care a fost proiectată doar pentru un tonaj de 3 tone jumate, păi daca plătim 80 de lei 
și intră în oras un camion de 20 tone și o ia pe Gării că așa i se pare lui normal a doua zi strada e 
facută barcă, așa că aș ruga colegii de la direcția Resort, ar trebui să ia în calcul mai mult solicitările 
cetățenilor cu privire la montarea unor limitatoare de viteză, tot mai multe solicitări vin că în urma 
reabilitărilor unor străzi s-a intensificat traficul de mare viteză și cetățenii ce trec pe acolo cu 
mijloace auto nu respectă legea, normal că nu putem să punem un polițist de la Locală sau Rutieră 
să păzească fiecare stradă. Am putea să montăm niște limitatoare de trafic dacă poliția este de acord 
astfel încât să mai domolim puțin viteza unor vitezomani. Dacă și alți colegi sunt de acord și mai au 
de adăugat ceva. 
          Domnul consilier Măroiu Marian: Da trebuie să limităm cel puțin pe Ramadan până când 
strada asta se va moderniza și în oraș eu zic ca oricum nu au voie să intre pe straduțele mici pe care 
e restricționat tonajul, pe restul unde se circulă 1.5 tone 3 tone maxim nu au cum să intre cu 
camionul pe acolo că poate fi amendat, este un pic mai multă activitate din partea Poliției Locale și 
deviat traficul de așa natură să nu mai intre în oraș. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Laura, te rog, dacă un camion de tonaj 
mare plătește taxa aceea de acces în oraș și o anumită stradă care are restricții de trafic de 7,5 tone 
poate să treacă pe acolo, știe cineva? Poate să treacă nu? Indiferent dacă are restricție, dacă a plătit 
taxa intră și asta este în baza unui HCLM am înțeles de la Poliția Locală, HCLM al nostru. Deci 
există un HCLM care spune că dacă ai plătit intri pe oriunde, eu cred că  acel HCLM ar trebui 
modificat. 
          Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule vice e adevărat că putem modifica, dar nici nu 
putem să restricționăm pentru că s-ar putea ca în acea zonă să fie magazine, de exemplu avem Mega 
Image, Lidl unde ca să intre pentru aprovizionare tirurile cu marfă nu au pe unde să intre decât pe 
străzile pe care le avem, oamenii plătesc nu ai cum să restricționezi aprovizionarea. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Eu propun așa, e foarte simplu se reglează 
din taxa, 1 la mână alegem foarte bine străzile, evident acele rute care sunt de aprovizionare ale 
hypermarket-urilor și 2 la mână ridicăm taxa veți vedea că un șofer de tir preferă să plătească ca să 
evite o coadă dar nu plătește 500 de lei ca să evite coada și momentul acela doar din taxa îl obligi să 
stea la coadă. Da domnul Cioacă. 



       Domnul consilier Cioacă Ionut: Vroiam să vă spun că eu cred că foarte puțini plătesc acea 
taxa și ar trebui să verificați lucrul acesta pentru că pe șoseaua Sloboziei și Bălănoaiei cred că nu 
plătesc cei care intră nicio taxa. Nu știu dacă Peco, Luck Oil de la Bălănoaia sau acel Peco de la 
Slobozia comercializează acea autorizație, dar oricum nu am văzut niciodată de câte ori am circulat 
un camion oprit la aceste 2 intrări ca să plătească taxa. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Eu am discutat cu domnul director de la 
Poliția Locală și mi-au spus că au avut controale și că ar avea. 
      Domnul consilier Cioacă Ionut: Verificați încasările. 
      Domnul consilier Muscalu Ionel: Cred că discuția asta este foarte utilă și necesară și chiar 
trebuie modificată acea hotărâre de consiliu pe care am moștenit-o, că ne plac cuvintele acestea, dar 
dincolo de faptul acesta înainte de a modifica hotărârea de consiliu trebuie să dam alternative celor 
care merg cu tirul, pentru că fără niște șosele de centură nu o să aibă pe unde merge, nu pot să 
zboare și nici nu pot să meargă pe dedesupt, ei trebuie să treacă pe undeva și este de asemenea 
foarte important ca Poliția Locală să își facă datoria pentru că și eu sunt de aceeiași părere cu 
dumneavoastră domnul Cioacă în ceea ce privește pe cei care vin din spre Alexandria că nu știu cât 
de mult sunt verificați, eu cred că foarte curând vom aduce alte date referitoare la acest lucru. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Vreau să vă spun și garantez că pe șoseaua Bălănoaiei în 
fiecare seară, cel puțin în jurul orei 18-19 există echipaj al Poliției Locale, nu știu dacă plătesc 
taxele. 
     Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Da, dar traficul este până noaptea târziu. 
Dacă mai sunt discuții la diverse, dacă nu închei ședința. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Vreau să întreb care este stadiul proiectului European de 
modernizare a Casei Tineretului, nu se face nimic în acest sens, domnul Ionut Cioacă poate ne 
spune mai mult că lucrează împreună cu o echipă din primărie la acest proiect la care nu se întâmplă 
mai nimic sau doamna director de la Programe Europene. 
     Domnul consilier Cioacă Ionut: Dacă îmi permiteți eu nu mai lucrez la acest proiect, eu am 
acordat finanțare primăriei prin acea asociație unde lucrez și aștept și eu cu nerăbdare să o vad 
finalizată. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Doamna director, vă rog. 
      Doamna Director Meca Ianca: În cel mai scurt timp urmează să se vadă în SEAP ținând cont 
de caietul de sarcini pentru execuția de nivel, am actualizat așa cum a fost aprobat în ședință de 
consiliu debitul a crescut cu circa 30%, nu avem de unde să știm dacă este acoperitoare suma sau nu 
oricum avem la dispoziție ordonanța 64 cu modificările ulterioare. 
       Domnul consilier Măroiu Marian: Doamna Director dar avem la dispoziție doar câteva luni 
până termină acest proiect și va ajunge la maturitate, deci avem șanse să pierdem acest bani. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Nu pierdem vă garantez eu că în 2023 o să 
fim tot la masă împreună și o să vedeți că nu o să fie pierduți. 
       Domnul consilier Măroiu Marian: Doamne ajută atunci. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Știți foarte bine că au mai apărut amânări 
și atunci, când există proiectul se derulează și se vede că se mișcă cei de la programe de la Fonduri 
Europene mai acordă anumite amânări. 
       Domnul consilier Cioacă Ionut: Aicea nu are voie să vină din partea comisiei pentru că 
suntem cu programarea la nivel European și nu la nivel de autoritate de management deci nu va mai 
ține de noi de români. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Si în 2020 s-au terminat programarile și s-
au lucrat pe proiecte până in 2024 vă spun eu că am lucrat cu unele. 
       Domnul consilier Cioacă Ionut: Dacă îmi permiteți, perioada de programare 2014-2020 avea 
perioadă de implementare +3 până în decembrie 2023. 



       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Da știu, v-am zis că lucrăm până în 2024 
pe el. 
       Domnul consilier Cioacă Ionut: Da dar nu pe proiecte care erau pe acea perioadă pe 
programare, singurul program internațional care a preluat nu a prelungit proiectele au fost PNDR-ul 
care a preluat proiecte din perioada trecută și le-a trecut pe finanțarea nouă, e altceva nu s-a 
prelungit finanțarea. 
       Domnul consilieri Muscalu Ionel: Domnul președinte am o rugăminte la dumneavoastră 
pentru că tot suntem în ședința de consiliu și e important, eu cred că doamna ar trebui să ne facă o 
informare și la un alt proiect care începe săptămâna viitoare și care este important pentru că o să se 
lucreze la șoseaua Tineretului și acolo tot cartierul urmează să fie rascolit și o să creeze și neplăceri 
și să știe lumea. 
      Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Doamna Meca ne spuneți ceva despre 
proiect? 
      Doamna Director Meca Ianca: Da, vă spun despre faptul că de luni se începe așa cum a spus 
și domnul Muscalu, pe Tineretului se va închide dar nu se va putea lucra pe ambele benzi. 
      Domnul consilier Măroiu Marian: Dar ce lucrare se face acolo, despre ce e vorba? 
      Doamna Director Meca Ianca: Este vorba de infrastructură rutieră, Tineretului face parte din 
coridorul central, este unul din coridoare la care lucrările sunt începute, a fost atribuit contractual și 
încep lucrările.  
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Vă mulțumesc pentru participare la 
ședință, declar ședința închisă, mai este domnul Calagiu, vă rog. 
       Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Aș dori să aduc la cunoștință consiliului primăriei 
câteva puncte care nu au fost discutate, v-aș propune ca la autogară să se studieze de poliție sau cine 
face această lucrare și să stabilim sens unic pe fosta Partizan și Eroilor, dacă se va putea, toată 
lumea circulă în zona aia, dacă s-ar face treaba asta s-ar împuțini numărul de autoturisme care 
continuă să meargă spre Fabrica de Pâine, ar lua pe dincolo care este liberă și în felul acesta se va 
reduce, asta e părerea mea. Un alt punct pe care vreau să îl aduc la cunoștință că spațiile verzi, este 
cunoscut de toată lumea când mergem pe trotare pe principală aici pe calea București și arată 
deplorabil, văd oameni pe o parte și pe alta dar pe spațiile verzi să știți că nu se acționează, de 
asemenea în Municipiul Giurgiu avem în zona centrală străzi care sunt puse cu regim pietonal, 
clădiri care arată deplorabil, care stau să cadă, primăria să își facă datoria în privința aceasta și să 
remediem acest aspect estetic nu trebuie neapărat să facem numai lucruri cu taxe sau mai știu eu ce, 
să ne ocupăm si de aspectul esthetic. Eu în fiecare dimineață la ora 6:30 ies din casă și fac un tur 
între pietonală, ajung la centru, la primărie și ajung acasă, văd în fiecare dimineață strada plină de 
gunoi, încât aceste fast-fooduri ar fi putut să se organizeze de așa natură încât să numai existe acest 
aspect pe stradă, important e să nu aruncăm pe stradă și nu aruncăm pe stradă toți consumatorii cred 
că și câinii sunt cei care vin și mai răstoarnă pubelele pe care le au ei acolo. În fiecare zi mi se aduc 
la cunoștință că se produc incendii în toate județele, toate municipiile, comunele și satele din 
Romania, legat de această problema am mai avut o intervenție vis-à-vis de hidranți, am avut prilejul 
să ajung să fac un tur în Maramureș și să cobor prin Moldova, vă rog să mă credeți că am văzut 
foarte multe așezări care erau dotate pe marginea drumului cu hidranți, hidranți la 1m jumate.Alții 
au făcut lucrul acesta și vă întreb de ce oare acei oameni din comuna Adunații din Deal au reușit să 
facă treaba asta și noi la Giurgiu pe partea dreaptă începând de la Tineretului și până la ieșirea de la 
Remuș nu avem hidranți, nu este o problemă care să nu se poată rezolva, în spații verzi se pot monta 
la o distanță anume stabilită în discuții cu cei interesați, pompierii, pentru că este adevărat am avut o 
întrebare pusă la pompieri și mi-au zis că „domne pe partea cealaltă sunt„, bine dar acolo pe șoseaua 
București e trafic, eu ce fac dacă vine mașina de pompieri la mine, ce face traversează strada, ar 



trebui să facem într-un fel, există deja conductă pe partea dreaptă la care sunt racordați toți agenții 
economici și nu ar fi o cheltuială mare și nu stiu cine ar trebui să facă treaba asta. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Primăria. 
       Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Eu cred că s-ar putea găsi o modalitate să se rezolve 
această problemă, vă rog să mă credeți, nici o dată nu o să ne iertăm faptul că atunci când o să fie 
nevoie să aducem apă cât mai repede la un obiectiv care arde trebuie să mergem nu știu unde. Cam 
atât. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Noi vă mulțumim, sper că colegele au 
notat propunerile dumneavoastră și sper ca cei responsabili să vină cu o soluție, sper ca cei care sunt 
responsabili cu problemele pe care le-ați sesizat să le ia în calcul să găsească o soluție. Mulțumesc 
mult. 
       Domnul consilier Calagiu Gheorghe: Să se țină seama de aceste chestiuni, să fie puse în 
discuție și aduse la cunoștință. 
       Domnul președinte de ședință Dumitrescu Silviu: Colegele mele au notat în cadrul minutei 
și sper să le aducă la cunoștință celor din direcțiile de specialitate care pot rezolva aceste problem. 
Vă mulțumesc 

 

Ședința se încheie la ora 15:30 
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