


  

 

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 19 septembrie 2022 cu prilejul convocării în ședința 
extraordinară a Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr. 729 din 15 SEPTEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local 
din data de 19 Septembrie 2022, ora 1200. 

 
Prezenți: 

1. Săndulescu Petronela 
2. Daut Ioan Adrian 
3. Funieru Cătălin 
4. Țigănilă George 
5. Nichita Tereza 
6. Pălălău Gheorghiță Stelian 
7. Muscalu Ionel 
8. Ioniță Ciprian Liviu 
9. Dumitrescu Silviu 
10. Ion Marian 
11. Damian Marian 
12. Măroiu Marian 
13. Sîrbu Adelina 
14. Cioacă Ionuț 
15. Pană Gheorghe 

 
Absenți: 

16. Nicorescu Gelu 
17. Bușcu Gheorghe 
18. Peicea Milan 
19. Gâdea Gheorghe  

 

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

     



     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Buna ziua, aș vrea să o întreb pe doamna 
secretar dacă avem cvorum pentru această ședință. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da domnul președinte, sunt prezenți 15 
consilieri, absentează 4 consilieri domnii consilieri Gâdea Gheorghe, Bușcu Gheorghe, Nicorescu 
Gelu și Peicea Milan. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumescu frumos! În aceste condiții 
începem ședința extraordinară a zilei de astăzi cu ascultarea imnului național. 

      Se ascultă Imnul Național al României. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Începem ședința prin a vota procesul verbal al 
ședinței anterioare, doamna secretar, vă rog. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Vă supun apropbării procesul verbal al ședinței 
din 5 septembrie 2022, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Procesul verbal a trecut în 
unanimitate. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Pentru ședința de astăzi avem spre a dezbate, 
trei proiecte pe ordinea de zi plus un proiect suplimentar ce a fost adăugat ședinței noastre de astăzi. 

    Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.327/14.09.2022 privind constatarea încetării de drept a 
mandatului de consilier al domnului Calagiu Gheorghe și vacantarea locului acestuia din 
cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: 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.329/14.09.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2022. 

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

    Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.333/15.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
Înființarea a două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în Municipiul 
Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de 
proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    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 servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Vă rog, domnule 
Măroiu. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Am o singură întrebare, în legătură cu proiectele astea pe 
PNRR. Nu prea am văzut sau nu s-a deschis sesiunea, ce se întâmplă, nu prea am văzut proiecte pe 
PNRR depuse din partea primăriei. 
  Domnul primar Anghelescu Adrian: Sesiunea a fost deschisă și am depus pe toate axele, 
reamintesc tuturor cu bucurie că am obținut o finanțare pentru o nouă creșă în Municipiul Giurgiu, 
aceste centre de colectare selectivă ne permite, am identificat cele două spații, restul deocamdată 
pentru PNRR nu prea face obiectul pentru renovare și cercetare. Giurgiu are nevoie în primul rând 
de infrastructură mare, am mai depus pe PNRR și eficientizarea energetică, deocamdată cam asta ar 
fi, dacă dumneavoastră aveți vreo propunere pe axă? 
  Domnul consilier Măroiu Marian: Cred că tot pe eficientizare am putea să depună. 
  Domnul primar Anghelescu Adrian: La eficientizare trebuie să vă spun tuturor că atunci când s-
a pus problema am mutat aproape toți banii pe care i-am avut la investiții fiindcă o singură expertiză 
a unui bloc costă 55.000 lei, cu toate că se aduce în spațiul public cum că PNRR-ul face și desface 
și pune la dispoziție toate lucrările necesare și că pe noi ne va costa 0. Nu este adevărat! Și atunci 
fondurile pe care le avem la dispoziție pentru SF-uri pentru proiecte, suntem limitați într-un fel 
pentru că în loc de 5 blocuri, un internat și un liceu, mi-ar fi părut foarte bine să depunem pentru 
100 de blocuri, cateodată v-am mai spus că suntem băgați în aceeași oală cu municipii gen 
Constanța, Ploiești, Craiova, care au grad de îndatorare foarte mic, de 8% și au o linie de finanțare, 
repet, această linie de finanțare a acestor municipii bogate le permit să acceseze toate axele, pe orice 
domeniu, chiar dacă le trebuie, chiar dacă nu le trebuie, chit că ies doar jumătate spre finanțare ei 
merg înainte tot timpul. Așa este cazul și în municipiul Alba Iulia, Cluj, fiindcă este foarte greu 
atunci când lași fără investiții o regiune a țării și fără coerență, noi să ne zbatem cu Urziceniul, 
Călăraș, Turnu Măgurele, deocamdată acesta este nivelul nostru. Mi-ar fi plăcut, mai pe scurt, banul 
la ban trage. Mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, supun proiectul de hotărâre la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

    PUNCTE SUPLIMENTARE 

    Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.334/16.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului 
Construirea de insule ecologice digitalizate pentru colectarea separată a deșeurilor pe raza 
Municipiului Giurgiu, în vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, 
apelul de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B. 

    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 Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Vă rog, domnule 
primar. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: La solicitarea Ministerului, vă rog să luați în considerare 
o modificare de natură tehnică și o adăugare la articolul 4, ni s-a cerut să scriem următoarele: 
„Municipiul Giurgiu va derula o companie de conștientizare în ceea ce privește investiția precum și 
pentru principiul plătește cât arunci începând cu momentul semnării contractului pentru o perioadă 
de cel puțin 6 luni.” Acesta a fost amendamentul. 
   Domnul consilier Pană Gheorghe: Domnule primar, dacă ne puteți spune la ce se referă și dacă 
au fost identificate zonele unde vor fi amplasate. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Acest proiect prevede practic platforma de gunoi dintre 
blocuri, vă aduc la cunoștință că aceste platforme pe care le știți cu toții că de un amar de vreme nici 
măcar nu erau intabulate și cadastrate, noi am făcut eforturi în acest sens și acuma depunem pentru 
ca acele platforme să fie de o altă natură, cât mai atractive pentru cetățenii din zonele respective și 
să avem parte de o digitalizare, intrare pe bază de cartelă și camere de vedere și toate lucrurile 
acestea. 
   Domnul consilier Pană Gheorghe: Aici este vorba de centre de colectare sau insule? 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Acestea sunt platformele practic de gunoi dintre blocuri 
cele 90 si ceva, insule. 
   Domnul consilier Pană Gheorghe: Și centre de colectare, înafara orașului, cumva. 
   Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Așa le numesc în cadrul PNRR-ului, insule ecologice. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Sunteți sătul ca și mine, cer mai mult verde, dezvoltare 
durabila și câte și mai câte. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian Am epuizat ordinea de zi, acum supunem la vot 
acest proiect cu amendamentul propus de domnul primar. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 
cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian Acum chiar că am epuizat ordinea de zi, aș vrea 
dacă se poate să fac o mențiune în cadrul acestei ședințe legat de transport, veșnica problema 
transportul public în comun. Ați primit un vot de încredere din partea consilierilor ca acest transport 
să fie în continuare funcțional, vreau să vă rog la următoarea ședință și la fiecare de acum încolo, 
conducerea de acolo să vină să ne prezinte activitățile ce s-au desfășurat în perioada precedentă și ce 
demersuri s-au întreprins pentru ca aceasta activitate să devină funcțională. Nu trebuie să ne culcăm 
pe o ureche acum pentru că avem 6 luni și până atunci vom vedea ce om face, în același timp aș dori 
să vă rog să puneți în lucru o procedură pentru achiziția acestui serviciu de transport în comun în 
baza unei licitații pentru că, dacă după 6 luni ne trezim că iarași nu putem să avem transport în 
comun și va trebui să delegăm iar serviciul, nu cred că este în regulă, așa că ar trebui să mergem în 
paralel cu o procedură de achiziții a acestui serviciu cu toate demersurile care sunt, iar în cazul în 
care după 6 luni această societate nu va reuși să preia transportul să avem o variantă corectă. 
Mulțumesc frumos! 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Chiar dacă suntem la extraordinară mă bucur că ați ridicat 
această problemă, mă adresez grupului PSD, știți că am avut rugămintea să numiți o persoană din 
grupul dumneavoastră pentru a fi obiectivă și să facă parte din AGA, de la dumneavoastră face 
parte domnul Damian, de la noi e domnul viceprimar Silviu Dumitrescu, deci noi trebuie să avem o 
coerență.  
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnul Funieru. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Funieru, mă scuzați, domnul viceprimar are 
delegarea serviciului de transport public, respectiv societatea TRACUM. Este binevenită, trebuie să 
avem această analiză lunară, pe de altă parte eu sunt deaord să respectăm legalitatea și să scoatem la 
licitație, să dea Dumnezeu să nu avem parte de costuri mai mari de 180.000 lei pe lună, fiindcă 



primăria nu poate să facă față acestor cheltuieli cu toate produsele majorate, știți foarte bine că la 
40Euro acum 2 ani de zile, ne-am dus pe prețul plafonat la 200Euro, creșterea aceasta de 5 ori în 
ceea ce privește facturile la energia electrică nu sunt corelate nici măcar cu cotele PRE care n-au 
fost modificate din 2019, astfel încât s-ar putea să avem probleme inclusiv cu facturile la energie 
electrică la școli începând cu luna septembrie, vom vedea, vom discuta și trebuie să analizăm foarte 
bine pentru fiecare lună societatea de transport. Mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian Chiar vreau să luați în calcul această procedură 
de a scoate serviciul prin licitație și nu prin delegare directă cu votul consiliului local, vreau să se și 
consemneze acest lucru în procesul verbal. Dacă nu mai sunt alte discuții, declarăm ședința închisă. 
Vă mulțumesc frumos! 

 

Ședința se încheie la ora 12:20 

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

       Pălălău Gheorghița Stelian                                        Băiceanu Liliana  
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