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             Astăzi, 17.10.2022, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 03octombrie  2022”, după aprobarea acestuia 
în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 14 octombrie 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, 03 octombrie 2022 cu prilejul convocării în ședința extraordinară 
a Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr. 766 din 30 SEPTEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului Local 
din data de 03 Octombrie 2022, ora 1400. 
 
Prezenți: 

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

 

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, suntem astăzi aici convocați de 
domnul primar pentru ședința de îndată, până intrăm în ordinea de zi aș vrea să o întreb pe doamna 
secretar dacă avem cvorum pentru menținerea acestei ședințe. 
       Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Da domnule președinte, sunt prezenți 16 
consilieri locali absentează 4 consilieri domnul Pana Gheorghe motivat, doamna Săndulescu 
Petronela motivat, domnul Cioacă Ionut și domnul Ioniță Ciprian.  
        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, în aceste condiții începem 
ședința noastră prin ascultarea imnului. 

     Se ascultă imnul național. 

        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: În convocatorul acestei ședințe avem o 
ordine de zi care inițial a cuprins un proiect, ulterior au venit 2 suplimentări cu 2 proiecte pe ordinea 
de zi. Supun la vot ordinea de zi cu cele 2 puncte suplimentare. 
       Domnul primar Anghelescu Adrian: Este vorba despre un post la DAS, si transformarea unui 
post de pe studii superioare în studii medii pentru populația de Romi și cel de-al 2-lea este vorba de 
un cross propus în parteneriat de Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, Direcția 
Județeană Sport și Crucea Roșie România. 
        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem la vot această ordine de zi, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? A fost aprobată în unanimitate. Doamna secretar vă rog 
sa supuneți la vot și aprobarea procesului verbal al ședinței din 29 septembrie 2022. 
       Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Domnilor consilieri vă spun aprobării procesul 
verbal al ședinței din 29 septembrie 2022, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? A fost 
aprobat în unanimitate. 

 Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.350/30.09.2022 privind încheierea unui Act adițional la 
Contractul de Asociere  în participațiune nr.16.833/30.09.2010, cu modificările ulterioare. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Da domnule 
viceprimar, vă rog. 
     Domnul consilier Damian Marian: Doresc să se consemneze 2 amendamente dacă sunt votate 
bineînțeles, unul dintre ele să prevedem ca acest drept să fie acordat doar pentru sezonul 
competițional 2022 – 2023 și al 2-lea amendament actualizarea prețului pe care noi îl cerem să fie 
făcută și în funcție de evoluția prețurilor la energia electrică în cazul în care aceasta va avea 
fluctuații foarte mari, să putem să actualizăm și noi prețul pe care îl cerem. Mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Dacă mai sunt și alte 
discuții? Da, domnul Câinaru, vă rog!  
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Bună ziua, Codruț Câinaru sunt, o să vă deranjez să nu se 
înțeleagă greșit că suntem împotriva organizării acestei manifestări, ideea este următoarea: m-am 
uitat puțin pe acest deviz, care este întocmit pentru consturile cu organizarea evenimentului în care 
este implicat GSL-ul, consturile pe care GSL-ul le-a propus. Eu cred că în afară de costul pe care 
GSL-ul l-a propus, Consiliul Local sau GSL-ul cel puțin dublu v-a plăti pentru ceea ce se întâmplă 
acolo și vă dau niște exemple dacă aveți 3 minute răbdare, încep cu unu care este foarte aproape din 
punctul meu de vedere, să plătesc pentru spălat scaune că bănuiesc că sunt niște oameni care spală 



cu cârpa, 88 de lei pe oră. Înseamnă că un om dacă ar fi plătit o lună întreagă ar insemna 149 de 
milioane salariu pe acea lună, aceasta este un cost mare.  
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Sunt prețurile percepute de Societate. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Societate către cei care.... 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Sigur! Sunt de acord! Dar atunci costul pe 100 mp. cu 25 de 
lei de cosit, să cosesc 8000 de mp. și doar să curăț 3500 mp. de iarbă, vi se pare ok? 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Vă rog să repetați! 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Pentru 1600 de mp. de măturat se încasează 100 lei. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Unde vedeți dumneavoastră? Unde aveți dumneavoastră 
1600 de mp.? Devizul analitic? 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Uitați aici, alei pietonale, parcare Astra, 100 mp.  x 15,93 x 
7 lei sunt 112 lei. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Păi da dar este tariful pe suta de mp.. 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Nu! Tarif total, 112 lei. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Înseamnă că nu ne uităm pe același.... 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Pe suta de metri înseamnă 7,08 lei, despre ce vorbim? 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Tariful cu TVA 7,08 , da? Și, da, măturat manual, alei, 
pietonală. 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Hai să ne uităm mai sus atunci, la cosit mecanic cu 
tractorașul, eu spun și repet, va costa primăria încă cel puțin pe atât decât costă acum devizul ăsta. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Păi da valorile astea n-ai cum să le depășești, valorile 
astea v-or fi aporbate și doar aceste valori v-or fi decontate, nici decum altele. 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Tocmai asta spun că dacă aprobăm valorile astea v-a fi o 
gaură în bugetul primăriei și al GSL-ului. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Păi cum să fie o gaură în bugetul primăriei dacă tu faci 
doar costul acesta? Tu faci doar cât scrie aici. Ăsta este tariful standard cel mai mic aprobat de către 
Consiliul Local prin Societatea Giurgiu Servicii Locale care preia tarifele aprobate din Hotărârea 
acestui consiliu. 
   Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Domnul Câinaru spune că GSL-ul v-a administra 
cheltuieli mai mari și v-a factura mai puțin. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Deci GSL-ul practic tu invoci. 
    Domnul consilier Câinaru Codruț: Sunt tarife nereale, deci ce sunt aici nu sunt tarife în regulă, 
haideți să trecem la alt aspect. Deszăpezirea, urmează meciuri și în perioada de iarnă, deszăpezirea 
cine o face? Este prevăzută undeva, pentru stadion? Nu este prevăzută nicăieri. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Știi de ce? Are încălzire, degivrare. 
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Este prevăzută undeva încălzirea? Degivrarea? 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu este! Vor fi costuri extra.  
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Repet, eu votez cu două mâini. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Codruț, dacă era în liga națională era obligatoriu 
să avem degivrare, ținând în liga a 2-a, a 3-a sau a 4-a, nu avem această obligativitate, se amână 
meciul. 
      Domnul consilier Câinaru Codruț: Nu la asta mă refer, dacă suntem în liga a 2-a, sau a 3-a, 
nu are importanță. După cum știți și dumneavoastră, eu am trăit în cartierul ăla și oricând am fost 
prezent la meciuri, cu două mâini votez dar asta înseamnă pagubă în bugetul primăriei, dacă noi 
aprobăm asta vă spun că este pagubă în bugetul primăriei. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Bugetul primăriei nu are cum să fie afectat. Cel mult, 
bugetul societății Giurgiu Servicii Locale. 



     Domnul consilier Câinaru Codruț: Bugetul GSL-ului, din câte știu eu Primăria este acționar 
majoritar. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Damian, puteți să interveniți ca viceprimar și cu 
delegare aferentă la GSL ? 
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Numai o secunda, orice deviz trebuie să aibă și un pic de 
profit. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Poți să ai profit 0. 
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Nu, trebuie să fie cel puțin 0.01. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu, atunci profitul, aici nu vorbim de societăți private 
domnul Codruț, aici și de alte aspecte , de fenomenul fotbalistic , de un eveniment care atrage, pus 
în gratuitate pentru cetățeni giurgiuveni. 
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Dumneavoastră aveți o relație foarte bună și cu Vicențiu si 
Gino, cred că am putea să avem mai multe evenimente organizată de Liga Profesională de Fotbal la 
Giurgiu, adică puteți apela la relațiile personale. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Niciodată nu o să apelez la relațiile personale, atâta timp 
cât nu au mers lucrurile bine pe un parcurs de 30 de ani, apreciez ce s-a făcut de către Liga 
Profesionistă de Fotbal si de către Federația Romănă de Fotbal, dar nu aș aprecia că s-a întâmplat 
foarte bine contractul nostru de colaborare cu Astra. Acuma nu are cum să fie amestecat Clubul 
Astra cu Liga Profesionistă de Fotbal sau cu Federația Română de Fotbal, intră pe alt aspect. 
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Liga Profesională de Fotbal organizează toate 
evenimentele la nivel național, Federația organizează evenimentele mecurilor naționale din câte știu 
eu. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Și nu numai. 
     Domnul consilier Câinaru Codruț: Din punctul meu de vedere costurile sunt mult prea mici, v-
a costa GSL-ul cel puțin dublu. 
      Domnul consilier Damian Marian: Dacă îmi permiteți, aceste costuri au fost făcute de către 
reprezentanții GSL, ei știu foarte bine istoricul organizărilor unor evenimente și ce lucrări sunt 
făcute doar pentru acel eveniment, dumneavoastră spuneți și pe bună dreptate, că este posibil ca 
acolo să mai fie și alte costuri dar gândiți- vă că stadionul acela se întreține  în mod frecvent 
conform contractului de delegare al serviciului și că aceste costuri sunt doar specifice în momentul 
organizării unui meci. Este ceva în plus față de ce oricum se face. Pentru a avea un parteneriat 
corect cu clubul sportiv Astra în momentul de față cred că ei au gândit corect și prețurile pe care ei 
le-au dat acolo sunt rezultatul unei experiențe în organizarea unor astfel de evenimente. Eu nu am 
posibilitatea să contest ceea ce GSL –ul ne-a trimis acolo ca și deviz oficial. Asta este tot ce pot să 
spun. 
      Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule primar, dar parcă am discutat la un moment dat 
de rezilierea acestui contract având în vedere că echipa Astra nu este în liga a 2-a, de ce nu facem 
demersurile pentru așa ceva?  
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Pentru evenimente fotbalistice putem să reziliem, clubul 
Astra are prioritate acolo și are contractul de așa manieră încheiat încât până în 2030  și abia în 
2030 putem să ne răscumpărăm un preț nu mai mare de 1.500.000  de euro ceea ce ne-ar interesa și 
atunci se va epuiza la termen. Ne-am gândit la toate variantele dar am risca niște procese pe care le-
am putea pierde și cine știe cum vine clubul Astra să zică, domne dar în 4 ani de zile eu reintru în 
Liga Campionilor asfel încât, cine știe, pe baza unei sentințe să pierdem 10.000.000 de euro sau 
20.000.000. Eu consider că trebuie să ducem la bun sfârșit acest contract, este opinia mea, să 
aducem pentru giurgiuveni cât mai multe evenimente fotbalistice, pe Steaua și pe Dinamo și pe cine 
vreți dumneavoastră și concerte m-ar interesa, să fie profitabile. Domnul Codruț, dumneavoastră nu 
vă aflați în mandat, dar până acum lucrurile se petreceau de asemenea manieră că nu se încasa 



niciun ban, au fost echipe de fotbal primite acolo, s-au desfășurat meciuri de fotbal iar primăria nu a 
încasat nimic și nici societatea GSL.Consilierii știu despre ce este vorba și am votat de comun acord 
anul trecut și am impus pentru prima dată faptul că trebuie să ne scoatem măcar cheltuielile. 
      Domnul consilier Damian Marian: Dacă îmi permiteți aș vrea să mai adaug ceva, întrebarea 
domnului Măroiu este una bună însă trebuie să ne amintim faptul că  tot aici noi cu toții, am votat 
prelungirea dreptului de joc, pentru Astra și în liga a 3-a până la sfârșitul sezonului competițional 
2022 – 2023, ca atare în momentul de față contractul are și acest act adițional prin care se 
prelungește dreptul de joc și în liga a 3-a. Ce se întâmplă după aceea rămâne să discutăm atunci în 
funcție de situație. Mulțumesc! 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Am și eu o întrebare, dacă îmi permiteți, 
domnule primar. De ce aceste organizări de evenimente nu pot fi făcute direct de către primărie și 
nu putem noi să închiriem acest teren altor echipe și nu putem noi să desfășurăm evenimente? Este 
o întrebare, puteți să răspundeți dumneavoastră, dacă tot vă dați cu palma în cap, domnule Funieru. 
Vă rog frumos, dați-mi un răspuns, este o întrebare. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Nu pot să organizezi fără ajutorul clubului care deține 
drepturile respective. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Pot să vă răspund? Deci acestea este un contract de 
parteneriat, vorbim de un acționariat prim și un acționariat secund, nimeni nu poate să desfășoare 
evenimente fără a avea aprobarea celuilalt. Noi ce propunem aici, astea sunt condițiile, fie că venim 
noi și am mai venit cu propuneri, atunci ei trebuie să ne dea acordul și vice versa, deci nu are 
relevanță întrebarea dumneavoastră. De câte ori vrem noi să creem evenimente trebuie să cerem 
acordul clubului Astra și vice versa.  
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Închirierea terenului rămâne la primăria 
Giurgiu, pe lângă faptul că ne acoperim aceste cheltuieli vor mai fi și alte încasări și beneficii de pe 
urma acestei utilizări a terenului timp de 3 ore sau 4 ore cât este dat partenerului nostru. Noi am 
făcut destule concesii asociatului nostru Astra prelungind acest contract și în condițiile în care ei 
evoluează în liga a 3-a sau care mai sunt, deci ei acum râmâne să facem în continuare tot noi și tot 
noi concesii acestui asociat. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul președinte, concesii nu facem, dacă vreți puteți să 
aveți o inițiativă de modificare a contractului , puteți și dumneavoastră să faceți, puteți oricare 
dintre dumneavoastră să propuneți orice modificare care va fi supusă la vot de Consiliul Local. Este 
dreptul fiecăruia dintre noi ca reprezentanți ai comunității. 
   Domnul consilier Damian Marian: Vă rog să-mi permiteți să mai adaug și eu ceva. În primul și 
în primul rând trebuie să o privim așa, organizarea unui meci de fotba se face în primul rând dacă 
acel stadion este omologat, costurile pentru omologarea terenului pentru liga întâi și a 2-a au fost 
suportate de către Astra, ei s-au ocupat de așa ceva pentru că este vorba de solicitarea unui club care 
are sediul social acolo de aceea nu pot să organizez fără să cer acordul partenerului. În altă ordine 
de idei și contractul de asociere în participațiune prevede tocmai acest lucru, nu se pot face alte 
evenimente în afara celor din contract, deci meciurile Astrei și respectiv ale Dunării Giurgiu, nu se 
pot face alte evenimente fără acordul părților, de aceea trebuie să luăm, dar în ceea ce privește buna 
lor credință atunci când noi am solicitat acordul lor, prin care am dorit să dăm spre închiriere 
stadionul clubului sportiv Carmen. Carmen plătește, într-un fel prin sponsorizare, salarii și alte 
lucruri către Dunărea Giurgiu, Astra nu primește nimic din acel contract, ei nu au avut nicio 
pretenție și acum în momentul acesta cred că dacă suntem parteneri buni și noi ar trebui să le oferim 
această posibilitate. Mulțumesc! 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Mă scuzați că intervin dar eu cred că ar trebui totuși 
menționat costul de deszăpezire, costul cu încălzirea al suprafeței.  



   Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Codruț, dar liga a 3-a meciul se amână, nu se 
deszăpezește. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Doar pentru liga a 2-a și liga întâi. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Pentru liga a 3-a și a a 4-a. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Dinamo joacă în liga a 2-a.  
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Acum, dacă votăm astăzi. Până astăzi avem meciuri în liga 
a 3-a și a 4-a. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Eu înțeleg că astăzi se votează. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Este foarte bun amendamentul dumneavoastră și să 
introduceți practic și faptul că atunci când vom avea nevoie pentru desfășurarea evenimentului pe 
timp de iarnă, în condiții de degivrare sau de depuneri de zăpadă să introduceți și tarifarea ca atare. 
   Domnul consilier Damian Marian: Deci este un amendament în plus față de cele pe care le-am 
propus. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Și încă o întrebare. Energia electrică, contractul pe care îl 
are GSL-ul de furnizare servicii este cu 0,95 lei pe kwh, de necrezut, 4 ore de nocturnă înseamnă 
1300 de lei. 
  Domnul primar Anghelescu Adrian: Nocturna nu se practică în liga a 2-a. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Nocturna, scrie aici, nocturna, este trecut în deviz, atunci îl 
scoatem din deviz.  
   Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Este un amendament propus de domnul viceprimar cu 
actualizarea prețurilor la energie. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Este cineva de la GSL aici? 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Dacă cineva vine să închirieze stadionul cu 9000 lei, poate 
să-l inchirieze?  
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu, pentru că este și partea clubului Astra.  
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Am înțeles, deci numai cei doi asociați, Astra și Primăria. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Deci undeva prețul total din câte țin eu minte, era undeva 
la 17.000 de lei cel mai mic preț. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Clinceni-ul este organizator de meciuri, ia 5000 de euro 
pentru orice meci din divizia A și B. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: A, divizia națională.  
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Dacă joacă altcineva, ia 5000 euro, Giurgiu ia 2000. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Vă aduc aminte că aceste acțiuni oricum se practică, este 
ceva în plus.  
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Primăria sau GSL-ul va da bani ca să facă toate acestea. 
Repet, nu sunt rău intenționat și votez cu două mâini să se organizeze cât mai multe. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Codruț, credeți că eu aș vrea, uite acum să propun 
10.000 lei partea noastră, 20.000 lei, măcar 4000, nu sunt de acord, nu au fost de acord, vă spun din 
casă, nici măcar cu 9000, partea GSL-ului, este adevărat domnule viceprimar? Pentru că probabil 
nici Dinamo nu a oferit. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Este bine că se ia ceva totuși că până acum nu se lua nimic, 
este un pas. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: În administrația trecută de ce nu i-ați spus prietenului 
dumneavoastră, să încaseze măcar ceva?  
   Domnul consilier Câinaru Codruț: În administrația trecută nu eram aici. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Puteai să îi dai un mesaj, un telefon. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Ce ați spus dumneavoastră mai devreme, contractul să-l 
lăsați așa și va produce costuri mai mari până în 2030. 



   Domnul primar Anghelescu Adrian: Noi am impus măcar scoaterea cheltuielilor. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă nu mai sunt alte discuții avem 3 
amendamente, două ale domnului viceprimar și unu al domnului Codruț Câinaru, cu degivrare. Ei 
au făcut aici o mențiune în deviz la utilități, energie, apă. Reluați dumneavoastră amendamentul. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Dacă intervenția se desfășoară doar în partea de iarnă și este 
nevoie de dezăpezire, se degivrează , să se ia în calcul în deviz și aceste lucruri, costuri cu energia 
sunt foarte mari în ziua de azi ca să deszăpezești costa foarte mult. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Deci amendamentul, costul cu zăpezirea în eventualitatea 
acestora. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem la vot cele 2 amendamente ale 
domnului viceprimar plus amendamentul domnului Câinaru. Cine este pentru? Impotrivă? Se abține 
cineva? Unanimitate. Supunem acum la vot proiectul cu cele 3 amendamente cine este pentru? 
Impotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 
 
 
      PUNCTE SUPLIMENTARE 

 

      Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.351/03.10.2022 privind modificarea Statului de Funcții 
al Direcției de Asistență Socială Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Ne puteți spune 
domnule primar despre ce este vorba în acest proiect pentru că a intervenit pe ultima suta? 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Pot să vă spun, dar am o persoană specializată, chiar de la 
DAS, doamna Roxana dacă puteți să ne spuneți câteva amănunte. 
     Doamna Dogaru Roxana: Este vorba despre un post unic și care este necesar să îl ocupăm, este 
vorba despre consilier expert local pe problemele romilor, nu a existat interes având în vedere că 
presupune studii superioare, dorim să il ocupăm daca e interesat cineva cu studii medii. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Și trebuie neapărat să fie de etnie romă. 
     Doamna Dogaru Roxana: Da, de etnie romă. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumim frumos, supunem la vot acest 
proiect, cine este pentru? Impotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate.   

    Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.352/03.10.2022 privind încheierea unui Acord de 
parteneriat între Județul Giurgiu prin Consiliul Județean Giurgiu, Municipiul Giurgiu, 
Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Giurgiu, Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu și 
Societatea Națională de Cruce Roșie din România – Filiala Giurgiu. 

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



      Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. Mai aveți ceva de spus domnule primar? 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamne ajuta! 
 
 
        DIVERSE  
 

Domnul consilier Măroiu Marian: Aș vrea să ridic eu o problema vis a vis de informarea pe 
care domnul Pălălău a făcut-o data trecută, vis a vis de procesul verbal al ședinței, întradevăr nu am 
avut timp că a fost pusă în timpul ședinței , dar are dreptate, am văzut procesul verbal, s-a discutat o 
jumatate de oră pe un subiect și venit doar 4 rânduri în procesul verbal al ședinței ceea ce mi se pare 
puțin exagerat. S-ar putea într-o zi să fim chemați pe undeva și atunci o să vedeți cât de necesar este 
ca o discuție pe care a avut-o un consilier te poate salva sau nu. Aici are dreptate, dar nu am avut 
timp să citesc informarea pe care dânsul a facut-o dar trebuie să luăm în considerare că un proces 
verbal al unei ședințe nu se face doar din 4 cuvinte sau 4 rânduri. Eu nu cred că este atât de greu să 
aduceți un reportofon să înregistrați ședința după care să faceți o transcriere. Eu știu că nu este 
obligatoriu. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnule consilier, îmi cer scuze, va fi o societate care va 
înregistra totul, ne-a făcut oferta, trebuie să o așteptăm la Giurgiu, să măsoare sala și practic să ne 
facă o ofertă în acest sens. 

Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Practic se va genera automat pe baza înregistrării 
procesul verbal, exact cum s-a discutat. 

Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Am observat după ce am făcut această 
observație asupra proceselor verbale, ulterior au fost redactate complet, nu cred că mai este nevoie 
de o societate, dacă lucrul ăsta a fost bine făcut până acum, de ce să mai dăm și alți bani? 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu avem tehnica necesară! 
Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: S-a realizat! Uitați-l. Avem aici un proces 

verbal, este complet, eu zic că ne descurcăm, cum ne-am descurcat până acum, ne putem descurca și 
de acum. Mulțumesc!  

Domnul primar Anghelescu Adrian: La o extraordinară, întradevăr! Dar la 40 și ceva de 
proiecte, este o muncă titanică, credeți-mă și dacă depindem doar de.. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Dacă se poate electronic, este și mai bine. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Și ne v-om orienta practic să ne achiziționăm noi în timp. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Atunci nu mai poate intervenii eroarea umană, este clar că 

tot ce se discută se consemnează și este cel mai bine așa. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Am și eu o curiozitate la contractul cu Astra. A fost semnat 

pe 30.09.2010 și cererea asta tot pe 30.09. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Și prelungit te-ai uitat? Prelungit contractul acesta când a 

fost? Mai uită-te te rog și a fost dezastros prelungit, s-a scos fotbalul giurgiuvean la prelungire. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: 30.09.2010 și actul ăsta pentru, 
 ca și dată tot în 30.09.2022. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: A, coincidență. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Coincidență doar, ca și coincidență. Mulțumesc! 



Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă alte discuții nu mai sunt, declar ședința 
încheiată. Mulțumesc pentru prezență. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamne ajută! 
 

 

Ședința se încheie la ora 14:30 

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

       Pălălău Gheorghița Stelian                                        Băiceanu Liliana  


	A7 P.V.- afișare P.V. ședință  14.10.2022
	PV 03 octombrie 2022

