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             Astăzi, 09.11.2022, 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 27 octombrie  2022”, după aprobarea 
acestuia în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 9 noiembrie 2022, 
conform art.138, alin.(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Totodată, 1 exemplar a fost înaintat Compartimentului Evidență Electorală și 
Monitorizarea Procedurilor Administrative, în vederea publicării pe pagina de internet a 
Municipiului Giurgiu.  
       Drept pentru care am încheiat prezentul Procesul - Verbal în 2 (două) exemplare. 

 
 
  

CONSILIER, 
 

Mirela Enache 
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  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 27 octombrie 2022 cu prilejul convocării în ședința ordinară a 
Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr. 815 din 21 OCTOMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data 
de 27 Octombrie 2022, ora 1400. 
 
Prezenți: 

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

Absenți: 

19.  Sîrbu Adelina – motivat 
20. Nicorescu Gelu 
 

 

Președinte de ședință este domnul Pălălău Gheorghiță Stelian, ales prin H.C.L nr.246 din 28 iulie 2022. 
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    Se începe ședința cu ascultarea imnului național.    
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Pentru început va rog doamna secretar să supuneti 
spre aprobare procesul verbal al ședinței anterioare. 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana:  Supun aprobării procesul verbal al ședinței din 
14.10.2022. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Procesul verbal a fost aprobat în 
unanimitate. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Pentru astăzi pe ordinea de zi 
au fost lansate 29 de proiecte, avem o ordine de zi suplimentară inițială care conține 6 proiecte plus a 
doua ordine suplimentară pe care am primit-o astăzi cu încă două proiecte. În aceste condiții supunem 
la vot ordinea de zi cu cele două suplimentări. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? A fost aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 320/ 09.09.2022  privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal 
„Ansamblu locuințe individuale” beneficiar PALAS S.R.L.. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: 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. 366/ 18.10. 2022 privind încheierea Acordului de parteneriat 
între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Asociația E- Romnja 
(Asociația pentru Promovarea Drepturilor Femeilor Rome). 

     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? 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. 367/18.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico-
economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion Barbu și Școala Gimnazială arondată 
Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138711. 

     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. 
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     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 4:  Proiect de hotărâre nr. 369/18.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico – 
economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod 
SMIS 138710. 

     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? 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. 370/ 18.10. 2022 privind aprobarea documentației tehnico – 
economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr. 3 arondată Școlii Gimnaziale Mircea 
Cel Bătrân din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138712. 

     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? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 6:  Proiect de hotărâre nr. 371/18.10.2022 privind aprobarea documentației tehnico – 
economice (faza PT) și a Devizului General pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru 
creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Sfinții Martiri Brâncoveni din Municipiul 
Giurgiu, cod SMIS 138713. 

     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? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 
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Punctul 8:  Proiect de hotărâre nr. 374/19.10.2022  privind aprobarea Devizului General 
actualizat - faza PT, pentru obiectivul de investitii "Teren de sport multifuncțional la Școala 
Generală nr. 6". 
     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? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Domnule președinte punctul 7 l-ați sărit. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, revenim! 

Punctul 7:  Proiect de hotărâre nr. 380/20.10.2022 privind aprobarea valorii actualizate a 
proiectului cu titlul „Facilități comunitare integrate pentru locuitorii din teritoriul SDL 
Giurgiu”, cod SMIS 137489. 

     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 consilier, 
Cioacă.  
      Domnul consilier Cioacă Ionuț: Vă rog să se consemneze că nu particip la discuții și la vot. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc! 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Ați văzut la ce sumă s-a ajuns din partea primăriei? 54 de 
miliarde de lei vechi și urmează și cheltuielile. 
     Domnul consilier Cioacă Ionuț: Este o problemă generală pe toate proiectele aflate în derulare. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Este adevărat! 
     Domnul consilier Cioacă Ionuț: Studiul de fezabilitate a fost făcut la nivelul anului 2017 și de 
atunci materialele s-au scumpit foarte mult. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Dar în sine, proiectul pentru ce a fost depus credeți că 
susține valoarea investițională și cheltuielile ulterioare de întreținere care vor avea acolo? 
     Domnul consilier Cioacă Ionuț: Cu o bună gestionare, cred! 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Păi nu va fi decât cheltuială, indiferent de gestiune, după un 
anumit interval de timp și numai anumite spații. 
     Domnul consilier Cioacă Ionuț: Nu! Se pot inchiria imediat cu anumite condiții. Zona 
marginalizată în speță, zona Rudari să se facă consultații gratis, acces în sălile de cinema gratis, acces 
la medici gratis, la restul populației se poate percepe taxă. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Am înteles că nu participați la dezbatere. Supunem 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut cu 17 voturi pentru. Domnul consilier 
Cioacă nu participă la vot. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr. 368/18.10.2022 privind revocarea Hotărârii Consiliului Local 
al Municipiului Giurgiu nr. 190/26.05.2022 privind aprobarea atribuirii contractului de lucrări 
de montaj utilaje, echipamente tehnologice și funcționale aferente proiectului ''Reducerea 
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emisiilor de gaze cu efect de seră prin eficientizarea Sistemului de Iluminat Public în Municipiul 
Giurgiu'' către societatea GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. 

     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, dezbateri? Dacă este cineva de la 
GSL? Supunem la vot proiectul, cine este pentru? Împotrivă? Se abține domnul consilier Dumitrescu 
Silviu. O abținere, în rest proiectul a fost votat în unanimitate. 

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr. 376/19.10.2022 privind aprobarea Contului de execuție 
consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul III 2022. 

     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? 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. 375/19.10.2022 privind aprobarea Raportului final nr. 
44717/10.10.2022 al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentantului Municipiului Giurgiu în 
Adunarea Generală a Acționarilor  la S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru 
numirea membrilor în Consiliul de administrație al acestei societăți. 

     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 nefavorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Da, domnule Măroiu, 
vă rog!  
    Domnul consilier Măroiu Marian: Toți știm că Zona Liberă este întro situație nu prea fericită, nu 
știu cauzele, adică nu le știu între ghilimele de accea am văzut raportul comisiei de selecție având în 
vedere că face referire la persoane pe care trebuie să le votăm cred că este necesar un vot secret pentru 
că eu personal chiar am unele obiecții cu uni dintre cei selectați care au mai fost în consiliul de 
administrație și după părerea mea nu prea mai au ce să caute pe acolo, de aceea cer ca acest vot să fie 
secret. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumescu frumos! Doamna secretar. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Potrivit Ordonanței 57/2019, Consiliul Local poate 
hotărâ ca unele hotărâri să fie adoptate prin vot secret. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Și în acest sens trebuie să alegem și o comisie de numărare a 
voturilor pentru că nu avem stabilit și am înțeles că este un punct suplimentar pe ordinea de zi, până 
atunci stabilim acum o comisie de numărare a voturilor. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos!  
     Domnul consilier Damian Marian: Dacă îmi permiteți, aș vrea să ne spună doamna secretar și 
modalitatea prin care putem să ne exprimăm votul și detaliile vis – a – vis de acest subiect. 
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     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Întradevăr pe una dintre suplimentările ordinii de zi 
este prevăzută și această comisie. Eu aș propune dacă sunteți toți de acord înainte de a trece la votul 
pentru proiectul 11 să supunem aprobării Consiliului, această comisie, dumneavoastră urmează să 
faceți propuneri pentru că nu este formulată cu aceste persoane propunerea. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Păi dar propunem acum și văd că asta o să rămână. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da, să fie pe durata desfășurării activității acestui 
Consiliu, nu doar pentru astăzi. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Doamna secretar, nu trebuie să votăm prima dată 
amendamentul proiectului de hotărâre al domnului Măroiu? Faptul că se face vot secret? 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Trebuie votat aprobarea votului secret, apoi trecem 
la constituirea comisiei și după aceea trebuie tot de către Consiliul Local să se hotărască modalitatea în 
care se va exercita votul pe buletin, adică încercuit, o linie, scris da, cum hotărăște Consiliul. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Bun! Începem cronologic, pentru început votăm 
membrii din această comisie, propun să aibă cât? Scuze! Votăm amendamentul propus de domnul 
Măroiu prin care stabilim vot secret pentru acest proiect, cine este pentru? (18 consilieri au votat 
pentru). Mulțumesc. În aceste condiții propun constituirea comisiei de validare și numărare a voturilor 
compusă din 3 membrii, cred că sunt suficienți. Avem o abținere vis –a – vis de amendament, doamna 
Săndulescu se abține cu privire la vot. Domnul Funieru, ne induceți în eroare. Haideți vă rog, faceți 
propuneri.  
    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Nu, nu mă abțin. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Am o propunere, pe domnul Daut. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Pe domnul Țigănilă. 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Propun eu, pe doamna Nichita Tereza. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mi-ați luat-o înainte. În aceste condiții supunem la 
vot constituirea acestei comisii de numărare și evaluare a voturilor în componența domnului Daut 
Adrian, domnul Țigănilă George și doamna Nichita Tereza. Bun, în aceste condiții supunem această 
comisie la vot, cine este pentru? 16 voturi pentru, aceste condiții fiind întrunite, aș vrea ca să se 
menționeze că aceștia care au făcut parte din comisia de selecția a membrilor pentru că deja ne-am 
exprimat odată părerea și cred că s-ar dubla acest vot. Acești consilieri fiind, subsemnatul care a 
participat o perioadă la această selecție, domnul Gâdea și domnul Muscalu Ionel și domnul Ion 
Marian. Eu propun ca noi să nu participăm la acest vot odată ce ne-am exprimat opinia în cadrul 
comisiei. Doamna secretar? 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Cred că ar fi corect să supunem la vot suplimentarul 6 și după 
aia cronologic să luăm celelalte, că la asta se referă. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Comisia. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: După părerea mea, neavând această comisie constituită la 
momentul în care s-a hotărât votarea prin vot secret a acestui punct de pe ordinea de zi, părerea mea 
este că noi putem să desenăm orice altă comisie până la votarea definitivă a punctului respectiv, deci 
nu ne împiedică cu nimic la orice punct unde se solicită votarea cu vot secret putem să alegem. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Dar, mă iertați dacă doamna secretar consideră că din punct 
de vedere administrativ ar fi o piedică trecem la punctul suplimentar 6. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da eu așa am înțeles că s-a aprobat, că se discută 
punctul 6. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Trebuie menționat. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Haideți totuși să citim proiectul numărul 6 care 
propune constituirea acestei comisii. Domnul Funieru citim acum proiectul numărul 6 prin care 
constituim comisia de numărare și validare după care revenim la proiectul numărul 11 de pe ordinea de 
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zi. „Proiect de hotărâre nr. 389/25.10.2022  privind alegerea comisiei de numărare și validare a 
voturilor în cazul hotărârilor care se adoptă prin vot secret.” 
     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: Revenim, acum facem propunerile cele 3 pe care 
dumneavoastră le-ați menționat mai devreme. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Repetam iar, domnul Daut Adrian. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Domnul Daut Adrian, domnul Țigănilă George și 
doamna Nichita Tereza. Propunem la vot această comisie, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Multumesc proiectul a trecut cu 16 voturi pentru. (Domnul consilier Daut Ioan Adrian și doamna 
consilier Nichita Tereza, nu participă la vot).  Revenim la proiectul 11 din ordinea de zi unde am 
stabilit vot secret pentru aprobarea membrilor în consiliul de administrație. În aceste consiții doamna 
secretar vă predau lucrările pentru stabilirea procesului, procedurii de vot și a buletinului pe care 
urmăează să își exprime consilierii votul. Mulțumesc! 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Așteptăm propuneri din partea dumneavoastră 
pentru modalitatea de vot. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorge: Cred că cel mai bine ar fi să apelăm la o modalitate de vot pe 
care fiecare am exersat-o la atâtea adunări, campanii electorale prin încercuirea numărului de ordine 
din fața numelui candidatului, ar fi vot pentru. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Eu zic că mai bine îi tăiem și îi lăsăm pe cei care..., prin 
încercuire. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorge: Încercuirea numărului de ordin, adică ei or să fie puși în ordinea 
punctajelor obținute și noi încercuim pe cei care îi dorim,numărul de ordine din față, numai că trebuie să 
avem în vedere ca să nu se încercuiască mai mult de 5, atâtea câte posturi sunt în consiliul de administrație 
de la Zona Libera, pentru că va fi declarat nul și tot nul va fi cel care nu va încercui nicio persoană și 
evident va....neintelgibil. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Cineva să redacteze buletinele de vot, dar câți mai rămân pe vot, că 
dacă sunt 4, sau cât sunt cei pe care îi vom vota? 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: 14 buletine de vot. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Cineva să facă buletinele de vot. 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Acum, imediat! 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Păi eu zic până atunci să continuăm ordinea de zi. 
     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Eu totuși am o nelămurire. Și deja cred că aici am văzut 
colegii, un pic de zgomot, cei patru, deci ce se întâmplă cu cei patru care nu votează? Și-au manifestat 
odată voturile acolo, adică nu sunt valabile? Înseamnă că degeaba s-a ținut acea comisie cu cei patru care 
au votat deja? Nu se ia în considerare și votul lor? 
     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Păi dar nu se poate lua că așa la hotărârea Consiliului Local  
     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Până la urmă au făcut parte din comisie. Deja dumnealor și-
au exprimat voturile. De ce nu le luăm în considerare? Asta nu am înțeles.  
     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Deci nu poți să iei în calcul. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Dacă îmi permiteți, aveți dreptate, părerea mea este că, colegii 
noștri care au participat la acea comisie, au dat probe și nu au votat din partea Consiliului Local pentru 
aprobare. Este bine să voteze toată lumea în această situație. 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Da, dar nici nu putem să  reducem dreptul unui consilier local, să 
spună că nu vrea să participe la vot, dacă dânși hotărăsc, adică, doamna secretar putem să obligăm pe 
cineva dacă nu vrea să voteze, să participe la vot, putem să-i obligăm? 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Nu! Nu poate fi obligat nimeni. 
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   Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Atunci cei care consideră că nu influențează sau nu au 
influențat într-un fel sau altul și nu există legătură între cele două evenimente, comisia de analiză și 
comisia de azi care pot să voteze, să voteze. Cei care există o legătură și nu ar vrea să se înțeleagă 
altceva, să nu voteze, este simplu. Fiecare votează sau nu. Cei care vor să se abțină să nu voteze, să nu 
voteze dar nici nu putem să legăm ce au votat la comisia aceea să le-o dăm la hotărârea de consiliu, că 
n-au nici o legătură ele. 
    Domnul consilier Gădea Gheorghe: Dacă îmi permiteți, dacă privim și din altă perspectivă fără cei 
4 consilieri care nu ar vota rămâne cvorum de ședință? Noi suntem 18 – 4, rămân 14 și există un 
cvorum de ședință și se pot face hotărâri cu majoritate de.... 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Deci noi ce facem? 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Fiecare după cum dorește.  
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Voi nu ați făcut parte din comisie, nu v-ați exprimat punctele de 
vedere, noi am facut-o deja. 
    Domnul consilier Țigănilă George: Ați făcut-o acolo, domnul Muscalu, nu ați făcut-o în fața 
consiliului. 
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Nici dumneavoastră nu o să participați în fața consiliului. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Doamna secretar, se redactează buletinele de vot? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Acum au plecat să le scoată la imprimantă. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Daut are dreptate. În contextul în care s-a hotărât 
vot secret, faptul că dumneavoastră mai votați dacă nu cumva votați altfel decât ați votat în comisie n-
ar mai fi secret, daia se cere eliminarea. În mod normal ar fi trebuit acolo dacă se valida să fi validat un 
număr de voturi, 5 care au ieșit plus 2 rezerve și să se ia și acel număr în considerare ca și vot de către 
dumneavoastră fiindcă puteți să aveți o surpriză majoră să fie cu totul și cu totul altcineva și practic 
voturile celor 4 care se retarg de la vot să fi ajutat o altă persoană. Înțelegeți?  
   Doamna consilier Săndulescu Petronela: Da! Lipsește transparența. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Este secret, nu mai este transparență. 
   Doamna consilier Săndulescu Petronela: Este secret, lipsește transparența. 
   Domnul consilier Muscalu Ionel: Păi daia am votat pentru comisie. 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: În Codul Administrativ prevede următorul lucru la 
conflictul de interese pentru aleșii locali. Alesul local aflat în conflict de interese are obligația să se 
abțină de la emitere sau participarea la emiterea unui act care ar putea produce un folos material pentru 
sine sau pentru soț – soție sau rude până la gradul al 2 lea inclusiv, orice persoană fizică sau juridică 
față de care alesul local are calitatea de debitor al unei obligații, o societate la care deține calitatea de 
asociat unic, funcția de administrator sau de la care obține venituri, o altă autoritate din care face parte 
orice persoană fizică sau juridică decât autoritatea din care face parte care a făcut o plată către acesta 
sau a efectuat orice tip de cheltuieli acesteia, Asociație sau Fundație din care face parte. Acestea sunt 
conflictele de interes prevăzute de Cod. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Trebuie să voteze toată lumea, părerea mea. Aici este numit 
consiliu în mod oficial, nu are legătură cu nicio comisie din care noi facem parte, atunci din toate 
comisiile din care unul sau altul facem parte ar trebui să nu voteze niciunu aici că este conflict de 
interese. Nu are nicio legătură. El prin votul care și-l dă aici poate să susțină același punct de vedere, 
nu-i restricționează nimeni punctul de vedere care și l-a exprimat în comisie. Corect? 
   Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Da! 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Și atunci după părerea mea trebuie să voteze toată lumea. 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Au sosit buletinele. 
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   Domnul consilier Muscalu Ionel: Doamnă, îmi cer scuze, nu vreau să zic nume exact dar domnul 
consilier care nu mai este aici datorită faptului că ANI l-a dat afară, nu cumva pe o chestie dasta cu un 
vot, așa s-a întâmplat? Hai să fim serioși nu ne jucăm cu destinele noastre. 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Pe domnul consilier care absentează a fost constatat 
defapt în incompatibilitate pentru că a făcut parte din consiliul de administrație al unei școli la 
momentul respectiv legea interzicea să facă parte din acel consiliu. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Ca viceprimar, nu avea voie, aici era conflictul de interese, 
nicidecum altceva. 
   Domnul consilier Muscalu Ionel: Păi stau pe scaunul ăsta.  
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Deci avem buletinele pregătite cu o singură 
mențiune, când a scos acum la imprimantă a scos un model de buletin pe care scrie pentru și împotrivă. 
Dacă sunteți de acord, bine votați cum ați hotărât dumneavoastră prin încercuire, dacă este scoatem pe 
celălalt, mă duc eu și le scot.  
   Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnul președinte, luăm o pauză? 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Luăm o pauză pentru că și doamna secretar și 
domnul primar au ieșit din sală. 
   Domnul consilier Muscalu Ionel: S-a terminat pauza. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Cred că suntem gata să continuăm ședința. Se 
poate, dragi colegi? Vă rog, puțină liniște. Doamna secretar a revenit în sală cu buletinele de vot. 
Înainte de a începe procedura de vot vreau să se consemneze că nu particip la acest vot. Mulțumesc!  
   Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Doamna secretar, vă rog frumos mai reluați odată modalitatea 
de vot. 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Fiecare consilier va primi un buletin de vot, merge în 
spate, votează prin încercuirea persoanelor pe care le dorește, sunt 5 posturi în consiliu, deci pot vota 
maxim 5 sau nicio persoană. 
   Domnul consilier Funieru Cătălin: Și dacă nu votează nicio persoană înseamnă?  
   Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Este nul, domne. 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Dacă se votează mai multe persoane, mai mult de 5 
persoane este considerat nul buletinul de vot. Se întoarce și aici punem voturile exprimate. Îi strigați 
dumneavoastră sau îi strig eu? 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Începeți dumneavoastră. 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Domnul Daut. 
Se pregătește domnul Funieru Cătălin. 
Se încercuiește numărul din fața persoanei, nu numele persoanei. 
Am aici pe doamna Nichita, îmi cer scuze dar este de pe un proces verbal al unei ședințe ca să pot să 
bifez. Domnul Pălălău a zis că nu participă. 
Se pregătește domnul Muscalu. 
Domnul Dumitrescu Silviu. 
Urmează domnul Damian. 
Domnul Măroiu. 
Domnul Bușcu. 
Domnul Peicea. 
Domnul Gâdea. 
Domnul Câinaru. 
Domnul Pană. 
Doamna Săndulescu. 
Domnul Ioniță Ciprian. 
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Domnul Ion Marian. 
Domnul Cioacă Ionuț. 
Domnul Țigănilă George. 
    Domnul consilier Gădea Gheorge: Doamna Secretar am o mică întrebare, sunt personalizate cu 
ceva? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Adică? 
    Domnul consilier Gădea Gheorge: Adică o semnătură? O ștampilă? Ceva?  
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Nu sunt personalizate cu nimic. 
    Domnul consilier Gădea Gheorge: Ar fi bine dacă se poate o semnătură a dumneavoastră. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: A membrilor comisie, da. 
    Domnul consilier Gădea Gheorge: Membrii comisie, să semneze pe fiecare, da. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Când se desfac și le numără să le și semneze. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Convocați dumneavoastră comisia. Mai este 
cineva? 
     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: S-a încheiat și votul.  Am rugămintea ca membrii 
comisiei să se adune pentru numărarea voturilor și validarea lor și ca urmare a propunerilor domnilor 
consilieri, pe măsură ce le desfaceți să le și semnați.  
    Domnul consilier Muscalu Ionel: Doamna secretar mai faceți odată ultima precizare. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Rugămintea către membri comisiei de numărare 
care sunt deja în spate este ca pe măsura numărării voturilor să se semneze pe buletinele de vot, 
respective, care vor rămâne la dosarul ședinței. Mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Comisia și-a îndeplinit atribuțiunile, domnul 
președinte ne comunică acum rezultatele. Doamna secretar, mulțumesc. 
    Domnul consilier Țigănilă George: În urma voturilor, în ordinea cum au fost trecute pe buletinele 
de vot domnul Cartojan 2 voturi, domnul Marin Mirel Eugen 17 voturi, domnul Ghiță Nicolae nu are 
decât un singur vot, domnul Moise Vasile are 17 voturi, domnul Stănișteanu Sergiu Noruț are un 
singur vot, domnul Pătrașcu Ionel Sorin are un singur vot iar ultimul domnul Răbânca Dan Lucian 16 
voturi. Acestea fiind spuse și voturile. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Doamna secretar? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: În urma voturilor exprimate de domnii consilieri a 
obținut numărul necesar de a fi desemnați în consiliul de administrație următorii: domnul Marin Mirel 
Eugen cu 17 voturi, domnul Moise Vasile 17 voturi și domnul Răbâncă Dan Lucian cu 16 voturi. Au 
rămas vacante 2 locuri de membri în consiliu de administrație. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos!  
    Domnul consilier Funieru Cătălin: ceilalți 2 membri când se vor desemna? 
    Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Din câte știu că am fost în comisie în momentul în care 
numărul membrilor din consiliul de administrație nu a fost aprobat din prima procedură de selecție se 
reia procedura de selecție pentru locurile rămase valabil și dacă procedura de selecție inițială s-a 
desfășurat în termen mai mic de 150 de zile, procedura de regulare va dura, va fi mai scurtă decât cea 
inițială termene mai strânse, dar se poate numi de către consiliu ca autoritate tutelară ca și până acum 
de altfel se pot propune 2 membri interimari și având în vedere faptul că este o situație dificilă după 
cum ați constatat ulterior prin rapoartele Zonei Libere ar fi bine ca lucrurile acestea să se deruleze cât 
mai rapid și completarea consiliului de administrație în întregimea lui și regulamentul procedurii de 
selecție ca în cel mai scut timp posibil consiliul de administrație să funcționeze cum trebuie, deci 
putem face propunerile pentru cei 2 membri interimari chiar aici în consiliu și completăm proiectul de 
hotărâre cu un alt număr după ce se numesc cei 3 selectați în urma acestui vot secret la punctul 3 al 
hotărârii la proiectul de hotărâre va fi și propuneri privind desemnarea celor 2 membri interimari și 
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apoi împuternicirea domnului Damian, mandatarea dânsului să realizeze, să numească pe cei 3 plus cei 
2 interimari. Este o prezentare a situației. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: În aceste condiții în care noi avem 3 membrii în 
consiliul de administrație votați de către Consiliul Local faceți dumnevoastră din rândul consilierilor 
propuneri pentru încă 2 membrii provizorii în acest consiliu ca să putem.... 
    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Nu avem voie din Consilul Local. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Noi facem  propunerea. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Sunt interimari. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Să facem propuneri. Vă rog, domnul Bușcu. 
    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Propun pentru membru în consiliul de administrație pe 
domnul Peicea Milan, dacă dorește. 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Asta presupune să renunțe la calitatea de consilier local. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Domnul Peicea acceptați propunerea? 
    Domnul consilier Peicea Milan: Mi-a fost prezentată situația, cred că dacă colegii consilieri v-or 
aproba propunerea , cred că o să mă descurc în această calitate. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: O a 2 a propunere, da domnul Măroiu. 
   Domnul consilier Măroiu Marian: Din partea PSD aș vrea să îl  propun pe domnul Dragomir 
Gheorghe. Este un om care îl cunosc colegii, este bine pregătit. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Aceste propuneri sunt oricum provizorii, după 
aceea ele probabil că v-or intra în procedura de selecție pentru a fi considerați cu drepturi depline. 
   Domnul consilier Muscalu Ionel: Deci provizoriu sau neprovizoriu, un consilier local nu poate fi 
membru, trebuie să-și dea demisia. 
   Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Nu, calitatea de consilier va fi păstrată până în momentul în 
care se semnează contractul de mandat și dacă nu mă înșel eu și o perioadă de 15 zile după semnarea 
contractului de mandat. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem la vot prima propunere a domnului 
Bușcu. Cine este pentru Peicea? Se abține cineva? Împotrivă? Nu sunt. Supunem la vot cea de a 2 a 
propunere făcută de domnul Măroiu cu domnul Dragomir, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu 
sunt. 
   Domnul consilier Câinaru Codruț: Am și eu o întrebare, dar de ce nu se pot vota acum direct și să 
nu se mai pună provizoriu?  
   Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Există obligativitatea legală ca procedura de selecție să se facă 
în baza Ordonanței de Urgență nr 109. 
   Domnul consilier Muscalu Ionel: Și în baza lui 109  vă rog să nu mă mai puneți în nicio comisie. 
   Domnul primar Anghelescu Adrian: Și practic ulterior tot așa va fi? Va avea parte de vot secret în 
baza nominalizării și semnării de către comisia de validare?  
   Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Iar domnul Muscalu, în baza ordonanței 110 chiar dacă n-am 
votat, nu mă mai bag nici pe mine în comisie. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Supunem hotărârea în întregul ei, așa cum a 
rezultat în urma votului secret și al celor 2 propuneri și mandatarea reprezentanților Municipiului 
Giurgiu în Adunarea General a Asociaților la SC. Administrația Zonei Libere Giurgiu pentru numirea 
membrilor consiliului de administrație în persoana domnului Damian Marian. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. 
Punctul 12: Proiect de hotărâre nr. 372 /18.10.2022 privind aprobarea Actului adiţional nr. 8 la 
Contractul 36550/06.08.2019 în vederea modificării Inventarului bunurilor mobile şi imobile, 
proprietate publică sau privată a unităţii administrativ-teritoriale, aferente serviciului public de 
alimentare cu energie termică în Municipiul Giurgiu. 
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     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     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 13: 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 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: Le aveți.  
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Le repetăm acum în cadrul ședinței ca să fie vot 
în integralitate. Deci avizul comisiei buget-finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
    Domnul consilier Bușcu 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: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Da, domnule Măroiu, 
vă rog. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Știți că la ședința la care s-a mai discutat despre acest proiect 
de hotărâre am fost vehement împotriva acestei adoptări pentru că aveam impresia că serviciul acesta 
va fi încredințat unei altei persoane juridice decât o societate comercială din cadrul Consiliul Local. 
Am avut o discuție cu domnul primar și m-a lămurit în acest sens,dânsul a spus că aceasta va fi 
delegată, această activitate va fi delegată GSL-ului și este mai bine că și așa avem nevoie de bani la 
bugetul local, deci suntem de acord cu votarea acestui proiect. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Aș vrea să adaug, domnule președinte, dacă îmi permiteți, nu 
constituie neaaparat obiectivul numărul 1 obținerea de profit ci practic banii obținuți și când 
sistematizarea care este un lucru foarte bun a locurilor de parcare, mai ales în centru, piața centrală și 
restul zonelor adiacente zonei centrale, faptul că acești bani ne vor fi folositori pentru siguranța rutieră, 
respectiv, marcaje rutiere, treceri semaforizate, treceri de pietoni, s.a.m.d ,iar propunerea de 2,5 lei/h 
chiar nu mi se pare de nesuportat pentru giurgiuvenii care vin în centrul orașului sau în piață. Dacă ar 
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fi considerat practic multe Municipii din țară și din Europa, nu ar fi făcut niciodată parcări cu plată. 
Mulțumesc! 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, doamna Săndulescu, vă rog! 

     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Am și eu o întrebare pentru cei care gestionează 
contractele cu taxele pentru parcările rezidențiale, aș vrea să știu câte parcări rezidențiale sunt și dacă 
oamenii au plătit și au plătit aceste taxe anuale. De ce vă întreb, pentru că știu că mulți au luat banii pe 
2 ani și mă așteptam să se realizeze ceva, măcar o parcare cu acei bani luați din acele taxe, așa că vă 
rog mult să-mi spuneți și mie. 

    Domnul director Trăistaru Cristian: Din totalul inventariat avem în jur de 2900 de contracte, deci 
în jur de 400 – 400 si ceva de locuri nu sunt contractate, încă sunt în anumite zone unde nu s-a 
prezentat interes și nu a meritat să solicite închirierea. În proporție de cam 70%. 

    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Deci în jur de cam 2900 de parcări rezidențiale sunt cu 
plată. 

    Domnul director Trăistaru Cristian: Parcări de reședință.  

    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Parcări de reședință. Numai la asta, nu vorbim de 
parcările publice, parcările rezidențiale unde oamenii au venit și au făcut contracte și au și achitat 
pentru 2 ani. Aș vrea să știu dacă acești bani s-au folosit pentru modernizare, s-a realizat vreo parcare 
pe acei bani, cum era odată un slogan ” aici sunt banii dumneavoastră”? 

    Domnul director Trăistaru Cristian: În baza listei de priorități.... 

    Doamna consilier Săndulescu Petronela: Deci prioritățile pentru a se construi și de a se face alte 
parcări, nu au fost ca și o prioritate. Am certitudinea că acești bani pe aceste parcări mai ales în 
criterile de performanță ale primăriei nu rezultă de nicăieri o obligativitate că acești bani să vină în 
bugetul primăriei, deci eu nu am de unde să știu că acești bani, de pe urma parcărilor vor venii exact 
cum era acel program ”aici sunt banii dumneavoastră”, de aceea mă gândeam și la o altă variantă 
pentru aceste parcări cu plată să le facem și pe ele rezidențiale pentru că întradevăr unele sunt chiar pe 
lângă blocuri și cred că ar merge. 

   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, domnule primar, răspundeți dumnevoastră. 

   Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, doamna Săndulescu, faceți un exercițiu de memorie, pe 
timpul când eram colegi ca și consilieri municipali am aprobat inclusiv indicatorii economici pentru 
secțiunile de parcări de pe adiacent Negru Vodă și toate cartierele unde au rezultat pentru un loc de 
parcare 3000 euro. Mai scump decât mașina care parca. Deocamdată suntem în faza de a recupera acei 
bani pentru crearea unui număr important de locuri de parcare, pe de altă parte sunt priorități ale 
primăriei respectiv, de pildă, factura la energie electrică la școli, ce este mai important pentru 
dumneavoastr? Factura la energie electrică pe luna septembrie la școli sau investiții în parcări? 

   Doamna consilier Săndulescu Petronela: Înseamnă că acești bani în continuare vor fi plata 
facturile la energie pentru școli, deci să înțeleg că nici banii care se vor încasa de la aceste parcări cu 
plată vor merge tot acolo? Pentru mine asta este o dilemă. 

   Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnul președinte, deci aș vrea să spun în primul rând, poate nu 
s-a înțeles ceva mai devreme, sunt 2 lucruri diferite și cei care iau banii sunt alții, GSP și Primăria cu 
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direcția de patrimoniu. Sunt 3 – 400 de parcări de reședință,pentru care s-a făcut acest contract pe 2 ani 
și nu pentru a lua mai mulți bani de la cetățeni ci dimpotrivă s-a făcut acest contract în speranța că va 
ușura și pentru a fi mai prietenoși, să nu vi în fiecare an cu atâtea documente, să care aici documente 
s.a.m.d. Mi-aș dori fiind aici să schimb stilul ăsta de lucru și să ne vedem cu cetățenii pe stradă dar la 
primărie doar atunci când au nevoie și să încercăm să le ușurăm cât mai mult acest venit la primărie. 
Deci ei vin odată, plătesc o daia și mai vin peste 2 ani. Este ok. 

   Doamna consilier Săndulescu Petronela: Nu contest! Vă rog să mă scuzați, nu contest modalitatea 
sau timpul. 

   Domnul consilier Muscalu Ionel: Din astea 3400 doar 2900 sunt ocupate, 500 nu sunt ocupate din 
cele de reședință, deși sunt anumite zone unde este foarte mare aglomerație, sunt alte unde nu este atât 
de mare cerere, celelalte despre care vorbim astăzi, este vorba despre 370 de locuri și are dreptate, 
unele pot deveni de reședință, sunt locuri de parcare publică pe care să le utilizăm toți toată ziua când 
mergem la piață, în centru și când trebuie să avem și noi o circulație civilizată și care să respecte și 
regulile de circulație, să fie și mai puține accidente s.a.m.d, cred că asta este explicația simplă. 

  Domnul consilier Damian Marian: Dacă îmi permiteți, vă rog, având în vedere că m-am ocupat mai 
în detaliu de acest proiect am spus-o și data trecută și o mai spun odată, proiectul în sine nu numai asta 
cuprinde, nu numai faptul că unele parcări vor deveni cu plată pe o anumită perioadă de timp, nu asta 
este principala problemă, ci alta, împreună cu reprezentanții poliției trebuie să informăm pe toată 
lumea, s-a făcut un document foarte elaborat, foarte atent întocmit și care a primit avizul poliției în 
sensul acesta. În acest proiect în afară de parcări care vor fi dimensionate corect, ceea ce nu s-a 
întâmplat până acum vor fi acolo tot felul de reglementări referitoare la trecerile de pietoni, la unele 
artere care astăzi provoacă ambuteiaje și în urma acestui proiect ele vor deveni cu sens unic, în 
anumite situații, între blocuri, în anumite părți ale carterele, toate acestea au fost foarte atent analizate 
de către reprezentanții poliției rutiere și în urma acestui proiect eu consider că multe lucruri se vor 
reglementa și din punct de vedere al traficului, vă spun că am căutat o soluție și foarte greu a fost 
identificată în ceea ce privește ieșirea și intrarea în piața centrală, sunt foarte multe probleme 
reglementate acolo pe care le v-om dezbate la momentul în care v-om delega serviciul și v-om avea 
documentul complet pe masă. El există în acest moment cu avizul poliției rutiere, de aceea noi trebuie 
să privim în ansamblu și în general acest proiect, nu numai să ne referim strict la parcarea unor parcări 
existente în zona centrală. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Dacă îmi permiteți, domnule 
primar, aș vrea să fac o completare la acest proiect deși nu este în dezbatere, dacă este cineva de la 
Poliția Locală? Vorbeam aici mai devreme despre cei care plătesc locuri de parcare și își și doresc să 
beneficieze de aceste locuri de parcare de rețedință în programul stabilit de către Consiliul Local, de 
foarte multe ori aceste locuri sunt blocate de cetățeni fără să aibe dreptul să ocupe acele locuri, Poliția 
Locală este sesizată și nu prea se întâmplă nimic.Este păcat pentru că oamenii își plătesc, sunt sesizări 
pe care le-am primit zilele trecute de la oameni care își plătesc locurile de parcare și își găsesc locul 
ocupat sau garajul blocat, apelează la Poliția Locală, se deplasează un echipaj acolo dar mai departe nu 
se întâmplă nimic, este păcat să nu ne respectăm cetățenii care își plătesc aceste locuri de parcare iar 
Poliția Locală să-și facă datoria.Avem cu totii nevoie la bugetul local de venituri iar dacă cineva 
greșește ar trebui să fie sancționat. Nu este de la Poliția Locală nimeni. Ar trebuie să aveți și 
dumneavoastră, domnule primar, un raport al acestor sesizări din partea cetățenilor, câte dintre ele sunt 
finalizate cu sancționare celor care nu respectă cetățenii care își plătesc de bună credință pe 2 ani de 
zile, locul de parcare. 
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     Domnul primar Anghelescu Adrian: Dumneavoastră faceți apel asupra cetățenilor care parchează 
neregulamentar sau pe alt loc fără a avea voie. La toate sesizările făcute telefonic, s-au aplicat 
sancțiuni. 

    Domnul consilier Măroiu Marian: În primul rând de la Poliția Locală nu participă la ședințe, este 
prea mult pentru dumnealor sau prea puțin ca dumnealor să participe la ședință, eu cred că ar trebui să 
fie prezenți aici unul dintre comisarii șefi sau comisarii comandanți. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Foarte bună observația dumneavoastră, doamna secretar, vă 
rog frumos, de acum încolo la fiecare ședință ordinară și la extraordinară să fie prezent un delegat al 
Poliției Locale fiindcă sunt foarte multe probleme pe aspectul dumnealor.  

    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Noi îi anunțăm de când convocăm ședința. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Dar ei consideră că dacă în proiectele supuse la vot nu se 
regăsesc, practic nici nu vin.  

    Domnul consilier Muscalu Ionel: În ședințe pot apărea orice fel de subiecte. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Mai ales la ședințele ordinare unde avem diverse. 

    Domnul consilier Câinaru Codruț: Nu îi plătești, nu cumva primăria îi plătește pe Poliția Locală? 

    Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnule președinte, hai să discutăm la diverse astea. 

    Domnul consilier Câinaru Codruț: Ar trebui să li se taie 10% din salariu dacă nu participă la 
ședința de consiliu, la a 2 a o să vină. Ia să vedeți ce simplu este. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumim frumos, acum revenim la proiectul pe 
care l-am citit puțin mai devreme pentru înființarea serviciului de  administrare, întreţinere şi 
exploatare a parcărilor cu plată din Municipiul  Giurgiu, cine este pentru? Abțineri? 1 abținere doamna 
Săndulescu. Împotrivă? Proiectul a trecut cu 17 voturi. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre nr. 310/22.02.2022 pentru aprobarea Regulamentului privind 
procedura de vânzare a terenurilor și/sau construcțiilor aparținând domeniului  privat 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: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Dacă nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot.  

     Domnul consilier Câinaru Codruț: Ar trebui să fie și la comisia de urbanism, este o părere. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Avizul trebuie vizat doar de comisia juridică, părerea mea. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu are legătură. 
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     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Bun, supunem la vot, cine este pentru? Abțineri? 
Împotrivă? Nu sunt. Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 15: Proiect de hotărâre nr. 341/ 21.09.2022 privind aprobarea de atribuire denumire 
Stradă “MARIA TEOHARI” și includerea sa în Nomenclatorul Stradal. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Nu are aviz. 
     Domnul consilier Muscalu Ionel: Avizul a fost dat data trecută, este într-o altă ședință, a trecut și 
pe la Prefectură. 
     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. 

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr. 365/18.10. 2022 privind  aprobarea Listei de priorități finală 
pentru repartizarea locuințelor,  realizate de către Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate 
tinerilor şi familiilor de tineri în vârstă de până la 35 ani pentru anul 2022. 

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

Punctul 17: Proiect de hotărâre nr. 360/17.10.2022 privind modificarea anexei la H.C.L.M. 
nr.261/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității educației în unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

     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?  

     Domnul consilier Măroiu Marian: Aș avea o întrebare doamna Secretar, există undeva o 
prevedere legală unde pe noi consilierii ne obligă să facem parte în consiliile de administrație de la 
școli și licee din Municipiul Giurgiu? 
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     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Există o prevedere în care se spune că trebuie să fie 
reprezentanți ai Consiliului Local și reprezentanți ai primarului. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Am înțeles. 

     Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Valabil și pentru comisiile de asigurare a calității?  

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Dar reprezentant nu înseamnă neaapărat membru. Consiliul 
Local poate să voteze dacă este reprezentant în lege. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Pentru că sunt chestiuni pe care chiar nu le înțelegem în 
învățământ și nu știu ce căutăm noi acolo și semnăm niște procese verbale de ședință care sunt multe 
lucruri pe care nu le înțelegem pentru care nu suntem pregătiți și nu văd rostul participării noastre în 
consiliile de administrație plus că mai riscăm să mai devenim și incompatibili într-o zi. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, mulțumesc, supunem la vot, cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr. 362/17.10.2022 privind modificarea anexei la H.C.L.M. 
nr.260/25.08.2022 privind desemnarea reprezentanţilor Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu în Consiliile de Administrație ale unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din 
Municipiul Giurgiu, pentru anul școlar 2022-2023. 

     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. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre nr. 357/13.10.2022 privind modificarea componenței unei 
Comisii de specialitate a 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 20: Proiect de hotărâre nr. 378/ 19.10.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a unui teren ce aparține domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Șoseaua 
Portului, FN. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
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     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 urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: 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 21: Proiect de hotărâre nr. 377/19.10.2022 privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a unui teren aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, identificat cu număr 
cadastral 39054, situat în Municipiul Giurgiu. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz nefavorabil. 
     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 urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Da, domnule Măroiu. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Am dat aviz nefavorabil la comisia juridică pentru că este o 
cerere depusă de nu știu cine, chiar nu am înțeles cine a depus această cerere și nici nu știu pentru ce 
activitate și mi se pare aiurea ca o suprafață atât de mare de 5000 mp., noi știm foarte bine că suntem 
deficitari la terenuri pe raza Municipiului Giurgiu și având în vedere că se află într-o poziție, zic eu, 
bunicică, la marginea orașului, este păcat să dăm un teren cuiva pentru nu știu ce, probabil, ca să-l aibe 
și mai târziu să-l cumpere și Dumnezeu știe ce mai face mai departe cu el. De aceea eu propun să nu 
fim de acord cu concesionarea acestui teren. Oameni buni, noi nu mai avem în Giurgiu, nu mai avem 
terenuri și domnule primar, dacă ne aducem aminte au venit cei care din câte am înțeles vor să facă 
ceva pe raza Municipiului Giurgiu și nu mai avem terenuri, suntem obligați să mergem să cumpărăm 
de la cei sau să-i punem în legătură cu cei care au terenuri pe perioada mandatelor au făcut destule. 
Așa și acum, mergem să cumpărăm și nu mi se pare corect ca pe cele pe care le avem să le 
concesionăm fără nici un rost. A, în momentul în care se desfășura o activitate și era nevoie să își 
extindă activitatea, da, dar am înțeles că cel care deținea proprietatea înainte, a dat faliment și a 
cumpărat cineva, doar a cumpărat și nu desfășoară în prezent nicio activitate din câte știu eu. 

       Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da! Mulțumesc frumos! Alte discuții sunt? 
Domnule primar, doriți să interveniți?  

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Eu trebuie să fiu imparțial, iau act doar de cereri dar după 
câte ați văzut și dumneavoastră este vorba de o fâșie foarte lungă cu o deschidere doar de 15 m. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Nu! Are 23 m deschidere la stradă. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Eu așa am citit, practic. 
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     Domnul consilier Măroiu Marian: Nu, nu! 23 de m are și eu zic că este suficient pentru cineva 
care vrea să facă o afacere acolo. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Da! Nu îmi fac decât datoria la orice cerere să supun votului 
în Consiliul Local, mi s-ar părea oportun, cum ați spus și dumneavoastră să declar așa cum vin 
investitori serioși în care îmi depun sau îmi propun un plan de afaceri, cu număr de salariați, este cu 
totul și cu totul altceva. Da, mulțumesc! 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Domnule primar, dar toate cererile care au venit de teren 
până acum, de concesionări de terenuri au trecut prin Consiliul Local? 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Bineînțeles, nu au cum să vină prin concesiune, licitație. 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu știu câteva cereri la câteva persoane care nu au mai ajuns 
să capete hotărâre de Consiliu Local, trebuie să fie aprobate sau respinse, dar nu le-am văzut niciodată 
aici în ședință. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Numiți-le, vă rog frumos! 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Numai cele care nu au primit aviz de la urbanism, certificat 
de urbanism. 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Da? 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Acelea nu au fost supuse dezbaterii pentru că nu primeau 
autorizație de construire. 

     Domnul consilier Muscalu Ionel: Acesta are aviz de urbanism? 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Da! Are certificat de urbanism. 

     Domnul consilier Muscalu Ionel: Și ce vrea să contruiască? Pentru ce a cerut?  

     Domnul director Trăistaru Cristian: Păi îl scoatem la licitație, poate să participe oricine, nu 
trebuie neaapărat.... 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Păi da, scoatem la licitație niște terenuri fără niciun rost, adică 
doar așa să ne aflăm în treabă, avem prea multe terenuri și nu avem ce să facem cu ele și începem să 
vină unul, depune o cerere, o și scoatem, îi dăm certificat de urbanism, să facă ce? 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Așa cum va prezentat domnul primar, suntem obligați. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Am înțeles că i-ați dat și certificat de urbanism? 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Nu lui. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Păi cui? 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Terenului, că este al nostru. 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Este pentru concesionare, certificat de informare, nu de 
urbanism. 
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    Domnul primar Anghelescu Adrian: Adică, îi dăm informare ce poate să facă acolo, curți 
construcții, zonă industrială, s.a.m.d. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă nu mai sunt alte discuții, supunem la vot 
acest proiect, cine este pentru? 6 voturi pentru. (doamna consilier Nichita Tereza, doamna consilier 
Săndulescu Petronela, domnul consilier Funieru Cătălin, domnul consilier Dumitrescu Silviu, domnul 
președinte de ședință Pălălău Stelian și domnul consilier Damian Marian) 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Mai numărați odată. 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Noi în comisia de urbanism am votat pentru, din 
următoarele motive, 1 mi  s-a părut lotul foarte lung și cu puține modalități de funcționare, nu spun că 
ce spune domnul Măroiu nu este corect, este foarte corect, ceea ce spune și faptul că atrage atenția că 
nu mai avem  teren, este întradevăr o problemă foarte mare a orașului dar am considerat că acel teren 
nu prea poate fi valorificat altfel și de asemenea prețul pe care l-au propus ca valoare, mi s-a părut un 
preț decent pentru zona aceea, adică 15 euro și de aceea am și votat pentru, ca să știți și să nu credeți că 
sunt împotriva dumneavoastră, domnule Măroiu, este corect ce ați spus. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Deci, dacă era pentru o activitate economică serioasă și venea 
cu un raport că așa era firesc să vină, nu? În momentul în care a făcut o cerere trebuia să vină cu un 
raport ca orice alt cetățean sau persoană juridică din Giurgiu care vrea să desfășuare o activitate, ori 
acolo la cerere noi nu vedem nimic, nu știm ce vrea să facă, pur și simplu a solicitat acel teren. 

    Domnul consilier Bușcu Gheorghe: O să vedem la licitație.  

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Poate vin mai mulți. 

    Domnul consilier Măroiu Marian: Nu la licitație, acum trebuie să vedem ce face cu el, la licitație 
ce? De ce trebuie să-l scoatem la licitație? Ne este așa la îndemână să dăm orice teren? Eu asta spun. 

    Domnul consilier Muscalu Ionel: Noi în comisia juridică am votat împotrivă și ne menținem votul 
după cum am zis aici, tocmai datorită faptului că această cerere nu este însoțită de niciun document 
serios. 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu dacă țin minte bine, dar nu sunt 100% sigur cred că în 
Codul Administrativ la procedura de concesionare și de licitație de vânzare scrie că într-un termen de 
numai știu cât timp este obligatoriu să supui la vot orice solicitare care vine și eu țin minte că am citit 
chestia asta că mă ocupam la un moment dat de patrimoniu și știu că așa am văzut în Codul 
Administrativ dar s-ar putea, uite domnul Trăistaru, mulțumesc mult, deci este obligatoriu tot ce vine. 

       Domnul consilier Măroiu Marian: Sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu suntem obligați să 
fim pentru. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Asta fără doar și poate. 

       Domnul consilier Măroiu Marian: Și nu are niciun fel de legătură, nici de parte a mesei ne 
aflăm. 

       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Dar tot ce vine indiferent că este fundamentat trebuie 
supus hotărârii Consiliului Local. 



21 
 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Deci reluăm discuția și votul asupra acestui 
proiect. Cine este pentru? 6 pentru. (doamna consilier Nichita Tereza, doamna consilier Săndulescu 
Petronela, domnul consilier Funieru Cătălin, domnul consilier Dumitrescu Silviu, domnul președinte 
de ședință Pălălău Stelian și domnul consilier Bușcu Gheorghe) Impotrivă? 9 împotrivă, (domnul 
consilier Daut Adrian Ioan, domnul consilier Peicea Milan, domnul consilier Cioacă Ionuț, domnul 
consilier Țigănilă George, domnul consilier Măroiu Marian, domnul consilier Ion Marian, domnul 
consilier Ioniță Ciprian, domnul consilier Gâdea Gheorghe, domnul consilier Pană Gheorghe), 
abțineri? 3 abțineri. (domnul consilier Muscalu Ionel, domnul consilier Damian Marian și domnul 
consilier Câinaru Codruț) Au ieșit voturile până la urmă?  

     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da, 9 cu 6 – 15 și cu 3, 18. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Proiectul a fost respins. 

Punctul 22: Proiect de hotărâre nr. 364/18.10.2022 privind aprobarea casării și valorificării prin 
vânzare a unui mijloc fix- îmbrăcaminte piatră cubică străzi și a documentației de atribuire 
necesară organizării licitației publice deschise cu strigare. 

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

     Domnul consilier Măroiu Marian: Vine iarna și avem nevoie de îmbrăcăminte, numai cine are 
nevoie... 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Eu am o mică problemă, nu la fel ca cea a domnului 
Măroiu, 1 la mână, am văzut când s-a făcut evaluarea la metrul pătrat a pietrei și acum sunt curios mai 
departe Construcții Edilitare cum o să facă vânzarea? Vine cineva să le împrăștie pe jos și le numără? 
Numără? Am văzut că au fost estimate un număr de 65 de bucăți la metrul pătrat, o să numere piatră cu 
piatră când cumpără cineva?  

    Domnul consilier Muscalu Ionel: Da!  

    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: În mod normal piatra se valorifică la tonă, era cel mai 
simplu. 

    Domnul director Trăistaru Cristian: Nu putem la tonă. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Au dimensiuni diferite.  

    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Cum să nu? 

      Domnul director Trăistaru Cristian: Dar nu este piatră concasată. 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu este curățată nici de pământ, unele bucăți au și asfalt pe 
ele. 
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      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Nu are nimic, erau mai mulți bani. Chiar sunt curios când 
va veni cineva să cumpere cum vor face? 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, se vinde la bucată. În primul rând fiincă m-am săturat 
de telefoanele pe care le-am primit ca să dau în stânga și în dreapta această piatră cubică. Am vorbit cu 
patrimoniul, i-am pus să facă evaluarea ca să poată să participe orice doritor prin licitație să cumpere și 
să aduc banii înapoi comunității, atât timp cât s-a descoperit această piatră pe aliniamentul străzii 
Gării, este corect și demn să întorc banii către comunitate.  

      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Deci se cumpără lot întreg, un lot întreg, tot lotul? 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu se cumpără lot întreg, bucăți. La bucată. 

      Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule primar, aș veni cu o propunere dacă tot este atât de 
solicitată piatra asta nu vreți să o scoatem și pe cea din centrul orașului, că pe cuvânt dacă treci de 3 ori 
cu mașine pe zi pe acolo îți sare ba un far ba o piuliță, nu ai cum, este neuniformă piatra aia pusă, am 
văzut și eu piatră cubică în alte orașe din țara asta și credeți-mă că parcă este asfalt, nu este piatră pe 
unde calci ori aia este sub orice critică, ori am înțeles că este monument istoric și trebuie să păstrăm 
arhitectura dar poate reușim acolo o investiție să repunem pietrele alea la nivel, una lângă alta. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Practic, este fosta farfurie atât cât s-a păstrat și aveți foarte 
mare dreptate, mi-ar plăcea și mie ca să fie ca pe Bulevardul Aviatorilor, acolo este foarte bine pusă și 
rezistă de peste 20 -30 de ani fără intervenții majore. Culmea este că nu mai avem pietrari, domnul 
Cristi Barbu este aici și să vă spună cam care sunt specific tehnic practic, intervențiile la piatră fiincă 
eu am vrut să reabiliteze strada Grasse. 

     Domnul director Cristi Barbu: Este extraordinar de greu, este nevoie de specialist. 

     Domnul consilier Muscalu Ionel: Aduceți-vă aminte de strada Gării de câte ori ați scos-o și ați 
pus-o la loc. 

     Domnul director Cristi Barbu: A nu se confunda cu pavajul care este pe stradă, are altă tehnică. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Dar piatra asta cubică nu se poate fixa în asfalt, în beton?  

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, dar trebuie să aibă drenaj, asta este ideea, că trebuie să 
aibă drenaj, practic să fie și cu declivitatea adecvată. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Și aici avem nevoie de specialiști, este atât de complicat să 
găsim pe cineva care să priceapă să punem pietrele alea? Este vorba de centrul orașului, nu vorbim de 
marginea orașului unde.... 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Eu propun ca la primăvară să facem rost de specialiști, de 
pietrari și măcar să avem piatra cubică să menținem și tradiția. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Revenim la acest proiect pentru vot, cine este 
pentru? Abțineri? 1 abținere domnul Dumitrescu Silviu. Impotrivă? Proiectul a trecut cu 17 voturi. 

Punctul 23: Proiect de hotărâre nr. 363/18.10.2022 privind schimbarea temporară a destinației 
unei locuințe sociale și repartizarea acesteia pentru Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu. 
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     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 
Dumitrescu. 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Legat de atribuire unor locuințe de necesitate, eu sunt de 
acord cu ele, am văzut acolo și pe domnul profesor de latină care face naveta de la 30 de km, eu o să 
votez acest proiect de hotărâre dar îmi aduc aminte că am avut o discuție la primărie și de un medic 
neurolog care vine la spitalul Giurgiu de la București și care a solicitat pentru familia dânsei și pentru 
copil a solicitat un apartament tot în regim de necesitate și am fost trimis, mi s-a răspuns mie ca să fac 
către Consiliul Județean că este la spitalul Giurgiu. Nu zic că profesorii, sunt o așa să zic o tagmă 
inferioară doctorilor, sub nici o formă, era un medic neurolog și chiar aveam nevoie la neurologie la 
spitalul Județean de Urgență Giurgiu care momentan face naveta și văd că nu au fost de acord, erau 
chiar curios că puteam și acolo să facem aceeași chestiune.  

     Domnul consilier Măroiu Marian: Era vorbitor de limbă latină? 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Nu, era vorbitor de limbă medicală. 

     Domnul consilier Muscalu Ionel: Am văzut că sunt acum de curând au venit procesele verbale 
pentru apartamentele pentru cadrele medicale. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Corect, printre care și medicul neurolog care a solicitat la 
parter. Domnul Trăistaru, vă rog frumos luați cuvântul. 

     Domnul director Trăistaru Cristian: Cum i-am spus și domnului vice, cererea domnului doctor 
Popescu, a fost, a văzut, nu i-a convenit, la Obor unde sunt apartamente disponibile. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Deci practic i s-a pus la dispoziție, l-a vizitat, nu a fost de 
acord și a rămas.... 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: da, eu nu am fost informat de chestiunea asta, când am venit 
prima dată așa mi s-a spus. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Informați-vă! 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumim frumos! 

     Domnul consilier Damian Marian: În ceea ce, aș mai vrea să mai adaug un lucru, nu se întâmplă 
în cazul actual pentru că domnul profesor pe care îl cunosc și personal, trece printr-o perioadă extrem 
de dificilă și pur și simplu nici nu își permite naveta în această perioadă, iar învățământul din Giurgiu 
chiar dacă este o limbă moartă, limba latină dar este în programă și trebuie asigurat un cadru calificat. 
Absența dumnealui de la program în această perioadă pentru că trebuie să meargă, ultima navetă, 
ultimul autobuz îl are la 16:30 iar programul de lucru ar trebui să îl mențină aici până la 19:30, această 
situație face ca elevii să nu beneficieze de un cadru calificat și de aici toate problemele. Este cu totul și 
cu totul altă situație aici. Mulțumesc! 
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        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos și eu, am o mențiune de 
redactare, cred că această repartizare trebuia să fie făcută nominal către acest profesor nu către 
Inspectoratul Școlar. 

        Domnul consilier Damian Marian: Nu, este o procedură, domnule președinte și așa trebuie 
urmată. 

        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Supunem la vot,cine este 
pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 24: Proiect de hotărâre nr. 361/17.10.2022 privind alocarea sumei de 146.974, 52 lei în 
vederea acordării cadourilor de Crăciun, preșcolarilor și elevilor din Municipiul Giurgu. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 25: Proiect de hotărâre nr. 355/11.10.2022 privind aprobarea alipirii unor terenuri 
situate în intravilanul 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: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu 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 26: Proiect de hotărâre nr. 356/ 13.10.2022 privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada noiembrie 2022 - ianuarie 2023. 

     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? Faceți propuneri. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Aș vrea să fac și eu o propunere, domnul Cioacă Ionuț. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mai sunt și alte propuneri?  

     Domnul consilier Gădea Gheorghe: Renunț la a mai face și altă propunere. 
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     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mai aveam și eu o propunere dar nu pot să îl 
combat pe domnul președinte. Mulțumim frumos, supunem la vot, cine este pentru? Mulțumim 
frumos, deci de la ședința următoare îl avem președinte pe domnul Cioacă Ionuț. Felicitări pentru 
alegere, un mandat ușor vă dorim. Da. 

Punctul 27: Proiect de hotărâre nr. 381/20.10.2022 privind aprobarea Rectificării Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., pe anul 2022. 

     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? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 28: Proiect de hotărâre nr. 382/21.10.2022 privind aprobarea vânzării prin licitație 
publică deschisă cu strigare a două imobile ce aparțin Societății Administrația Zonei Libere 
Giurgiu S.A. 

     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 Măroiu. 

     Domnul Măroiu Marian: Eu am înțeles că Zona Liberă are o situație financiară mai puțin fericită 
dar dacă am început să vindem din patrimoniu înseamnă că este foarte grav. Eu am pus o întrebare, 
bun, acum vindem cele două active care după părerea mea pe viitor ar aduce niște venituri dacă ar 
rămâne în proprietatea noastră și le-am închiria, în momentul în care le vindem s-au dus, banii se 
cheltuie, întradevăr aducem Zona Liberă pe profit dar este un profit fals, nu are nicio legătură cu 
realitatea. Vinderea activelor nu este o soluție pentru a scăpa de situația asta grea în care se află Zona 
Liberă pentru că dacă nu moare anul ăsta, probabil că moare la anul și cred că nu este cazul să 
renunțăm la aceste active. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Mai sunt și alte discuții? 
Domnule director ne puteți spune ceva legat de acest proiect?  

     Domnul director Cartojan Liviu: Da! Asta este un element subsidiar, ca să spun așa, nu asta se 
intenționează, dar locația celor două active este vorba de două hale, una are  798 mp. și una de 400 
mp., au fost intrate în patrimoniul societății în urma unor procese pentru că cei care le-au construit 
când au vrut să se retragă, au vrut să plece și cu halele, am câștigat procesele, au intrat în patrimoniul 
nostru, cea mare din ele, cea de 798 mp. fiind chiar gratis, ne-au costat doar actele notariale. Am plecat 
de la ideea următoare, avem niște investiții în curs mult mai importante și ne aduc beneficii mai mari, 
este vorba de o stație de însăcuit pe cheu, care ne permite să însăcuim și pentru alții îngrășăminte 
chimice care vin și avem deja două firme în momentul de față care așteaptă acest lucru, mai vrem să 
mărim cota de camioane în felul următor, datorită poziției în care se află, în afară de chiriașul existent 
care oricând poate să plece pentru că dezvoltă foarte mulți hale, proprii și încă are teren liber în care 
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poate să construiască, nu am identificat niciodată de când au intrat în patrimoniul lor un alt chiriaș și s-
ar putea când pleacă să nu mai obținem venituri și atunci ne-am ales cumva să contrabalansăm și să 
facem rost de niște bani cu care putem să intrăm în niște investiții care să ne aducă un venit îndelungat 
decât să luăm chirie în permanență din aceste spații. Acesta a fost considerentul, întradevăr că și urcăm 
pe profit dar este un element secundar, nu asta practic este ceea ce ne interesează pe noi. 

         Domnul consilier Măroiu Marian: Există o problemă care vrând nevrând va duce în aceeași 
direcție adică în insolvență, părerea mea, de aceea eu zic că dacă mai avem ceva active valoroase în 
Zona Liberă este bine să le păstrăm pentru următoarea formă de organizare a acestei Zone Libere 
pentru că sigur acolo se va ajunge, asta cred, din experiența mea, mai ales că am fost și membru în 
consiliul de administrație cu ani în urmă, acolo și știu mersul, de aceea eu zic să nu le vindem, asta este 
părerea mea. 

        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, domnule Dumitrescu, vă rog. 

        Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Plus că ne puteți prezenta o siguranță că banii care se vor 
obține din valorificarea lor se vor duce fix în ceea ce vă trebuie? Adică strict numai investiții? 

        Domnul director Cartojan Liviu: Haide-ți să vă spun altfel, banii care i-am plătit în urma Curții 
de Conturi, controlului și care i-am plătit la dumneavoastră ca dividente și ni i-ați înnapoiat sunt într-
un cont special, numai investiții am făcut, în continuare, așa și cu ăștia, avem aceeași. Noi cu cash-
flow-ul să știți că am rezistat totuși, avem salariile date la timp, avem datoriile la stat fără o zi 
întârziere, deci totuși am rezistat chiar și într-un an în care datorită apei am pierdut cam 700.000 lei în 
2 luni și jumătate, numai datorită cotelor apei care iarăși sunt în scădere. 2 săptămâni, s-ar putea să 
stăm, iar cu toate că marfă așteaptă foarte multă pentru a fi descărcată. Da, asta intenționăm, doar  
investiții să facem, nu să-i cheltuim. 

       Domnul consilier Măroiu Marian: Numai puțin, nu aveți cum să îi duceți pe investiții banii 
aceștia pentru că o să aveți probleme cu salariile. 

       Domnul director Cartojan Liviu: Nu avem încă probleme. 

       Domnul consilier Măroiu Marian: Păi încă, dar banii ăștia o să se ducă în salarii. 

       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Am mai văzut în proiectul de hotărâre anterior de aprobare 
a modificării bugetului de venituri și cheltuieli care am trecut cam repede peste el, am văzut că la 
începutul anului am aprobat un buget pozitiv ca și rezultat și acum am văzut că din start este negativ și 
nu am văzut o prezentare din partea Zonei Libere și a unor, am înțeles că diminuează veniturile, am 
înțeles motivația, e clară, certă dar nu am văzut din partea Zonei un pas în față pentru a diminua 
cheltuielile. 

        Domnul director Cartojan Liviu: Dar s-au diminuat. De exemplu numai la fondul de salarii au 
plecat 17 oameni, anul trecut față de anul acesta față de anul trecut, este o diminuare întradevăr în 
buget, nu o să apară o diminuare atât de mare, este foarte mică datorită faptului că unele salarii, în 
decembrie anul trecut, unele salarii s-au mărit, normal că nu au prins exercițiul bugetar trecut că a avut 
doar luna decembrie, s-au reflectat anul acesta dar ca număr 17 mai puțin. 

       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Am înțeles dar tot nu este de dorit să rămână pe pierdere.  

       Domnul director Cartojan Liviu: Bineînțeles că nu este. 
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       Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Cred că și anul trecut erați pe pierdere. 

       Domnul director Cartojan Liviu: Este al doilea an, da când rămânem pe pierdere, încă se poate 
întâmpla ceva. 

      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Credeam că poate reușiți să faceți cu Stejarul, să ieșiți puțin 
mai bine. 

      Domnul director Cartojan Liviu: Cu Stejarul am fost aproape foarte echilibrat în sensul că acele 
cheltuieli pe care le-am făcut aproape că sunt egale cu veniturile pe care le-am obținut. 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Ceea ce este remarcabil in 4 luni. 

      Domnul director Cartojan Liviu: Ne-am propus în planul de fezabilitate, în 2 ani să obținem să 
intrăm pe profit doar pe partea de piscine. Ce am deschis până acum și terenul, deci nu se putea mai 
mult, practic și a început și târziu, am deschis-o pe 9 iulie. 

       Domnul consilier Măroiu Marian: Înseamnă că dacă nu o să mai avem activitate în Zona Liberă, 
ne apucăm de Stejarul. 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Este cel mai bun lucru care s-a întâmplat. 

      Domnul director Cartojan Liviu: Nu a fost o pierdere mare să știți, este primul an. În al doilea an 
sigur va intra și ea acolo pe profit. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mai am și eu o întrebare, dacă îmi permiteți, dacă 
tot aveți acest plan de dezvoltare și de investiții, în referatul pe care l-ați înaintat Consiliului Local de 
ce nu ați făcut referire la asta? Pentru că în acest referat nu spuneți decât că aveți pierderi de 140.000 
euro și doriți să vindeți aceste active pentru recuperarea acestor pierderi, nicidecum că vreți să faceți 
investiții în autotrenuri sau în ce ați mai spus dumneavoastră de echipamente. 

      Domnul director Cartojan Liviu: Multe  dintre ele sunt deja în curs. 

      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dar nu ați făcut mențiunea, noi la comisii am 
analizat materialele pe care dumneavoastră le-ați trimis și argumentele și fundamentarea 
dumneavoastră se referă strict la aceste pierderi, nicidecum la investiții. Mulțumesc! 

      Domnul director Cartojan Liviu: Da, corect! Poate. 

      Domnul consilier Măroiu Marian: Noi vorbim de pierderile astea dar încă odată pun întrebarea 
ce facem de la anul când o să expire foarte multe contracte de concesiune și nu o să mai avem cât 
resprezintă din veniturile Zonei Libere, veniturile din concesiune. 

      Domnul director Cartojan Liviu: Partea de concesiune care înseamnă și redevențe dar și chirii 
înseamnă peste 50 – 55 %. 

      Domnul consilier Măroiu Marian: Poftim. Cu ce credeți că salvăm noi vânzând 2 clădiri acum? 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Dar spune-ți că și modificarea așteaptă la Camera 
Deputaților să fie luată în considerare pentru a stabilii un.... 

      Domnul director Cartojan Liviu: Are pornită o formă administrativă într-o comisie a Senatului. 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Deja a ajuns la comisia Senatului? 
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      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, domnul Gădea, vă rog! 

      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Inițiativa legislativă se înaintează săptămâna viitoare. 

      Domnul consilier Măroiu Marian: Părerea mea, haide-ți să o luăm gospodărește , haide-ți să 
vedem inițiativa, să avem întradevăr și într-o viitoare ședință dacă apare și modificarea legislativă pe 
care o așteptăm cu toții, atunci putem să prindem că avem o perspectivă în Zona Liberă, altfel... 

      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Orizontul temporar pentru aprobarea inițiativei este aprilie 
anul viitor, dacă trece de Parlament, am avut discuția asta chiar luni cu cineva de acolo, am și fost dar 
nu am mai apucat să îi spun domnului director că am reluat discuția cu domnul senator Veștea care ne-
am sprijinit să depunem inițiativa. Am fost la Ministerul Dezvoltării că este o inițiativă care cuprinde 
și alte articole, nu doar 315 care ne interesează pe noi și am avut promisiunea celor de la grupul nostru 
parlamentar, îmi pare rău, domnul președinte, că vor depune săptămâna viitoare inițiativa. 

      Domnul consilier Măroiu Marian: Ultima cameră decizională este Senatul? 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu! Este camera deputaților. 

      Domnul consilier Măroiu Marian: Atunci de aceea durează atât de mult, eu vă spun că este 
moarte sigură. 

      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, domnul Gâdea. 

      Domnul consilier Gădea Gheorghe: Eu nu sunt specialist despre chestiuni din acestea tehnice dar 
eu am o întrebare pe care vreau să o pun, de logică. Dacă nimeni nu este interesat să închirieze spațiile 
acelea va fi cineva interesat să le cumpere? 

      Domnul director Cartojan Liviu: Probabil unul este chiriașul, probabil unul dintre cei interesați 
poate să fie chiriașul, are dezvoltate alte hale chiar în apropiere și stânga și dreapta și în față, deci 
poate să fie interesat. Raportul de evaluare a crescut cam cu 60% față de cel care l-am inclus în 
contabilitate și ca valoare inițială față de prețurile actuale. Deci, nu știu, adică suma pe care am putea 
să o luăm am putea să facem ceva mai.... 

     Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Se vinde cu tot cu terenuri sau halele sunt pe un drept de 
superficie?  

    Domnul director Cartojan Liviu: Nu! Numai halele, din păcate.  

    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Păi este important și asta. 

    Domnul director Cartojan Liviu: O să plătească doar ocuparea terenului că nu putem să-l atribuim 
nici măcar în chirie. 

   Domnul consilier Măroiu Marian: Dar concret, ce vreți să faceți cu restul de bani? 

   Domnul director Cartojan Liviu: Păi v-am spus. De exemplu în momentul de față avem un 
contract cu care cumpărăm un cablator. Vrem să mărim pentru că din flota actuală inițial , defapt de 5 
camioane luate în 2007, nu mai este niciunu în stare să meargă pe drumurile publice, sunt deja vă dați 
seama, 17 ani, 15 ani, scuze. Între timp am luat două noi dar profitul obținut din două nu echivalează 
ce aveam înainte, o flotă de 5 și vrem să urcăm iarăși măcar la 5 înapoi, am mai comandat unul acum, 
este second întradevăr dar cu performanțe destul de noi, nu este în niciun caz ceea ce aveam înainte și 
am vrea să mai luăm măcar 2 și la fel v-am spus stația de însăcuit și poate și alte investiții care ar fi 
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mai utile adică să producă în timp mai multe venituri, este o idee. O putem lăsa și așa, de asta am vrut 
să vă expun, până la urmă gradul nu depășea 10% din valoarea activelor circulante, deci puteam să 
vindem fără acceptul dumneavoastră dar am venit în fața dumneavoastră tocmai în ideea să vedeți 
puțin situația, dacă dumneavoastră nu sunteți de acord nu pornim bineînțeles nici vânzarea. 

      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, doamna Săndulescu, vă rog! 

      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Revin la ceea ce a spus domnul viceprimar, să 
înțelegem că în cele 2 luni de zile din cauza faptului că apa a fost scăzută aceste pierderi, veniturile au 
scăzut? 

      Domnul director Cartojan Liviu: Da, sunt estimate cu o pierdere de – 700.000 lei. 

      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Pentru că din câte știu eu acolo își desfășoară 
activitatea firme mari și care chiar au nevoie de apă. Deci unul dintre motivele, din cauza lor au scăzut 
veniturile și.... 

      Domnul director Cartojan Liviu: Categoric și acum dacă luăm această stație de însăcuit nu mai 
rămânem cumva captivi numai la firma mare care ne aduce prin stațiile lor. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Părerea mea, dacă îmi permiteți, nu numai asta este cauza 
pierderilor, eu am înțeles că ați pierdut ușor de-a lungul timpului și anumiți clienți. 

     Domnul director Cartojan Liviu: Se mai pierd și nu se câștigă în ultimii 3 ani fiindcă nu mai 
putem să-i câștigăm, halele noastre sunt închiriate 100% la.... 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Aceasta este problema, pentru că noi nu mai avem capacitatea 
de descărcare la cheu, nu că nu avem capacitatea, nu mai avem.... 

     Domnul director Cartojan Liviu: La cheu nu am pierdut. Vorbeam de clienți în general ai Zonei 
Libere. Am recâștigat și Borealisul imediat după aceea, am avut negocieri și nu am pierdut decât 
Borealisul pentru un număr de maxim 3 luni, au fost niște mici neînțelegeri, s-au rezolvat, deci nu de 
acolo pleacă ideea că neavând apă nu am putut pentru nimeni să descărcăm. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă tot a venit vorba de activități aducătoare de 
profit și de transport, puteți să ne spune-ți cu cât închiriază Zona Liberă autotrenurile pe km? 

     Domnul director Cartojan Liviu: Păi ați mai pus întrebarea asta. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Păi nu mi-ați răspuns, tocmai de aceea revin. 

     Domnul director Cartojan Liviu: Păi nu, nu am știut atunci pe moment, am făcut o verificare și 
este în jur de 1,5 euro/ km. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Este tariful aprobat de către consiliul de 
administrație al Zonei Libere? 

    Domnul director Cartojan Liviu: Nu, tariful aprobat este de 0,5 dar am crescut pentru că ne 
adaptăm lunar la... 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Și mai închiriați și cu 0,5? Acum ați mai avut 
contracte de închiriere? Mulțumesc frumos. Dacă nu mai sunt alte întrebări o să supunem proiectul la 
vot, cine este pentru? 
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     Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: 5 voturi pentru. (domnii consilieri Muscalu Ionel, 
Funieru Cătălin, Peicea Milan, Bușcu Gheorghe și Nichita Tereza) 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Împotrivă?  

       Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: 10 voturi împotrivă. (domnii consilieri Pană 
Gheorghe, Măroiu Marian, Ion Marian, Țigănilă George, Damian Marian, Cioacă Ionuț, Câinaru 
Codruț, Săndulescu Petronela, Gâdea Gheorghe, Pălălău Stelian) 

       Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian:Abțineri?  

       Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: 3 abțineri. (domnii consilieri Daut Ioan Adrian, 
Ioniță Ciprian și Dumitrescu Silviu) 

       Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc frumos! Proiectul a fost respins. 

Punctul 29:  Proiect de hotărâre nr. 379/19.10.2022 privind aprobarea Devizului General si a 
documentatiei tehnico – economice - faza PT pentru obiectivul de investitii ”Amenajare spațiu 
de agrement adiacent Veriga, Cod SMIS 126029”. 

     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? Nu sunt, supunem la 
vot... 

     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aș vrea să o rog pe doamna de la Fonduri Europene, pe 
doamna Meca, despre ce este vorba? 

    Doamna director Meca Ianca: Este vorba despre o amenajare a unui spațiu de agrement de 
aproximativ 9 hectare, 88 – 89.000 de mp. care se vor face terenuri de sport....neinteligibil. 

     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Proiectul a fost depus în 2018. 

     Doamna director Meca Ianca: A fost depus în 2018, la final. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamna Ianca, trebuie să amintiți, vă rog frumos că acolo 
sunt 4 proiecte dintre care unul dat către o firmă care deține 4 licențe de taximetre care preia întreaga 
suprafață a lacului Verigă, de jur împrejur, practic despre ce vorbește doamna Meca și pentru restul 
proiectelor de încă 2, giurgiuvenii v-or venii și stau cu nasul la gard să privească lacul. Mulțumesc! 

     Doamna director Meca Ianca: Proiectul acesta nu are deschidere la lac, este vorba doar de 
amenajare. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Niciunul dintre cele 3 proiecte ale comunității nu are 
deschidere la lac. Doar unul singur pe care, domnia sa, pardon, proiectul respectiv domnia sa a 
considerat că nu vreau să semnez și m-a dat în judecată pentru dare în plată. Vom vedea ce se întâmplă 
dar până atunci, domnia sa, câștigătorul licitației, un cetățean din București. Practic acolo trebuie să 
sesizăm că eu consider că a fost un grup de interese. 
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    Domnul consilier Măroiu Marian: Mi-aduc aminte că Veriga asta a fost concesionată la un 
moment dat de cineva. 

    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Nu a fost scoasă la licitație ci a fost atribuit contractul. 

    Domnul consilier Măroiu Marian: Era unul de la Ulmi. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: S-a retras acela de la Ulmi. Își aduce aminte doamna 
Săndulescu. Mulțumesc frumos! 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă nu mai sunt discuții supunem la vot acest 
proiect, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

      PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 383/24.10.2022 privind aprobarea Rectificării Bugetului de 
venituri și cheltuieli pentru Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. pe anul 
2022. 

     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? 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. 384/24.10.2022  privind aprobarea prețului local de facturare 
al energiei termice livrată populației din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul 
încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 01 noiembrie 2022 - 31 martie 2023. 

     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 servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, sunt discuții? Da, doamna 
Săndulescu. 

     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aș avea eu discuții aici, aș vrea să întreb, am văzut că s-
a micșorat subvenția dată populației, am văzut că a scăzut și prețul, acum este 588,68/Mwh, Mwh sau 
Gcal? Da? Ok? Prețul de facturare din rețeaua de distribuție era în august 418, acum este 540 și 
întradevăr era preț de cumpărare 671, deja s-a dus subvenția în loc de 352 de lei/Mwh, mi-am notat eu 
aici, este acum de 231 de lei/Mwh. Deci, este un pic, a scăzut prețul gazului de la 1000 după care noi 
am scăzut subvenția, asta înseamnă că populația va plătii mai mult? Am înțeles bine?  

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Dacă îmi permiteți, domnul președinte, este normal, este 
aritmetică simplă, doamna Săndulescu. Pe sezonul trecut, practic Guvernul României a intrat și nu 
avea prețul plafonat, au dat compensarea, Giurgiu a avut 78% cea mai mare subvenție din România 
datorită Guvernului am primit aceste sume fiindcă municipalitatea nu avea în condițiile date astăzi 
economico-financiare nu ne putem permite să dăm subvenție nici măcar 3 procente și totuși am 
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considerat să venim cu o subvenție de 30%, ceea ce este foarte foarte mult din punctul meu de vedere 
în funcție de situația noastră economică. 

     Doamna consilier Săndulescu Petronela: Da, asta știam dar știu că anul trecut a fost în jur de 70 
și ceva și acum undeva la 30 și un pic. Asta înseamnă. Ok! Vă mulțumesc! 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Vă reamintesc că subvenția de anul trecut, a fost dată din 
banii guvernamentali, pe baza legii noi a prețului plafonat actual, nu mai primim nimic din partea 
Guvernului, practic nicio compensare. Toată subvenția trebuie să vină de la bugetul local, deci nu mai 
adaug că față de alte localități, Giurgiu a făcut o cerere de 6 milioane pentru  termie  și a primit 0 lei. 
Alte localități au primit 13 milioane – 15 milioane – 17 milioane, ș.a.m.d, deci vorbim de mai multe 
Românii, dar nu este cazul să transformăm această ședință într-o ședință politică, vă mulțumesc! 

       Doamna consilier Săndulescu Petronela: Eu m-am gândit întradevăr că diferența o va plătii 
populația, atât! Pentru că a scăzut subvenția, am crezut că mai există acele eforturi guvernamentale 
cum am primit și anul trecut. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Exclus! 

       Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Știți că o mare parte a populației din Municipiul 
Giurgiu nu beneficiază de această subvenție pentru că ne încălzim cu centrale termice și acolo nu 
primim marea noastră majoritate nicio subvenție. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Ai preț plafonat și la gazul pentru consumatorii caznici, 
aceasta este modalitatea de ajutor pentru dumneavoastră. 

      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Din partea Guvernului. 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Bineînțeles. 

      Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Important este să avem bani pentru a încălzi 
școlile, spitalele și instituțiile de interes public, în momentul de față în condițiile în care știm cu toții că 
trecem printr-o criză energetică majoră globală. Supunem la vot, cine este pentru? Împotrivă? 
Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

 Punctul 3: Proiect de hotărâre nr. 386/25.10.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului local 
de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 

     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? 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. 387/25.10.2022 privind aprobarea suplimentării 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 Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
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     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 5: Proiect de hotărâre nr. 388/25.10.2022  privind rectificarea Bugetului de 
împrumuturi  interne pe anul 2022. 

     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? Nu sunt, supun 
proiectul de hotărâre la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr. 390/26.10.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului local 
al municipiului Giurgiu nr.315/14 octombrie 2022. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: 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. 391/27.10.2022  privind aprobarea numărului, cuantumului și 
a plății parțiale a burselor școlare pentru semestrul al II-lea al  anului şcolar 2021-2022, aferente 
unităților de învățământ din Municipiul Giurgiu. 

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

DIVERSE 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Cred că am epuizat ordinea de zi și cele două liste 
suplimentare, dacă mai sunt discuții la diverse domnilor consilieri. Da, domnul Câinaru s-a înscris 
primul. 
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     Domnul consilier Măroiu Marian: Voiam, am înțeles că o să fie un concurs de biciclism în 
Giurgiu, de asta știu dar cred că pe strada mea mai este un concurs de alergări de câini noaptea, deci vă 
rog să mă credeți că este ceva, dacă vreți să puneți pariuri vă aștept la colț de stradă pentru că în fiecare 
noapte aleargă câinii și este o lătrătură de nu poți să te odihnești.  

         Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Au covrigi în coadă? 

         Domnul consilier Măroiu Marian: Uni da, uni da, au covrigi în coadă, pe cuvânt, deci lăsând 
gluma la o parte este o mare problemă din ce în ce mai acidă, după părerea mea cam peste tot pe unde 
vezi este o haită de câini, nu știu ce se întâmplă, probabil că cineva îi aduce din București că se 
practică, am înțeles și chestia asta și domnul Bușcu știți ceva? Îi aduceți de la București?  

         Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Da dar câinii altora. 

         Domnul consilier Măroiu Marian: Am înțeles că firma aceea germană care se tot plângea de 
focul câinilor, aceștia s-au cam retras și întradevăr este o piatră pentru bugetul local și această 
problemă dar trebuie să facem ceva totuși, parcă înainte se mai strângeau de pe străzi. 

        Domnul primar Anghelescu Adrian: Sper ca apelul nostru să fie auzit și de cei de la poliția 
animalelor că practic pleacă din rândul gospodăriilor locale, faptul că cetățenii nu înțeleg că trebuie 
aceste animale sterilizate și toți iubitorii de animale să sterilizeze, să aibă carnet de sănătate, să aibă 
microcip fiecare, faptul că îi lasă pe stradă să se împuieze este foarte foarte greu pentru comunitatea 
giurgiuveană, cheltuim 1 miliard de lei vechi pe an în condițiile în care firma germană ne amenință că 
pleacă și ne lasă încă 500 de câini noi să fim aproape de capacitatea maximă și totuși cetățenii să nu ia 
act fiindcă aceste lucruri se puteau rezolva de 10 ani, de 7 ani, de 5 ani, sper ca Poliția Animalelor și cu 
comisia mixtă care am înțeles că începe și ea și a început să-și desfășoare activitatea în Consiliul 
Județean prin amenzile pe care le va da într-o zonă pe anumite străzi, să ia act și practic toți cetățenii să 
se conformeze fiindcă avem nevoie fiincă ne batem joc de banii publici când aruncăm gunoaie, că 
aruncăm deșeuri la marginea orașului, plătim amenzi noi, comunitatea de la Garda Națională de Mediu 
toate acestea stau la îndemâna cetățeanului, bineînțeles că nu se rezolvă peste noapte, o să încerc să fac 
ceva pe strada dumneavoastră pe viitor. 

          Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule primar, poate facem o sesizare către Poliția 
Animalelor, dacă vor să descopere dacă acești câini sunt marcați și poate să treacă pe o stradă că o să-i 
latre de la un capăt la celalalt și atunci își dau seama dacă pe ureche are cip, sunt familii care au 3 – 4 
în curte, nu știu cine îi fură, dar mă rog, latră câinii în Giurgiu. 

         Domnul consilier Ion Marian: Sunt haite mari, de 20 de câini. 

         Domnul primar Anghelescu Adrian: Sunt câini comunitari. 

         Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Aveam și noi o zicală în folclorul românesc, ”să auzi 
câinii din Giurgiu” și dumneavoastră vreți să o, să dispară, să distrugeți folclorul. 

        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da, domnul Câinaru, aveți și dumneavoastră un 
punct de vedere. 

        Domnul consilier Câinaru Codruț: Nu mă bag în discuția cu câinii pentru că pe mine mă 
cheamă Câinaru. 

        Domnul primar Anghelescu Adrian: Abține-te de la vot, te rog! 
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        Domnul consilier Câinaru Codruț: În ședința de Consiliu Local din data de 03 octombrie anul 
curent s-a votat contractul de asociere nr. 5, defapt anexa la contractul 1683/30.09.2022, cel cu meciul 
la art. 4.4.1.2. scrie că aceste servicii trebuiesc plătite înainte, dacă este cineva de la GSL să ne spună 
și nouă dacă a încasat banii pentru cele 3 meciuri?  

       Domnul consilier Muscalu Ionel: Tocmai a plecat, acum. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Dar puteți să îi dați un telefon și să îl întrebați. Eu nu am 
telefonul la mine că aș fi dat. 

        Domnul consilier Câinaru Codruț: Haideți să găsim o soluție sau cei care trebuie să stea aici, să 
stea aici, să stea până la final. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Deci care este întrebarea dumneavoastră? 

       Domnul consilier Câinaru Codruț: Dacă s-au primit banii pe cele 3 meciuri? 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Bineînțeles că s-au primit că altfel nu s-ar fi desfășurat. 

       Domnul consilier Câinaru Codruț: Bineînțeles, eu nu cred. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Dar, dați un telefon, vă rog frumos, pe de altă parte ați 
primit și o veste bună, desființarea Clubului Astra, în ceea ce privește echipa de fotbal, nu firma Astra 
ci doar formația de fotbal. 

      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Noi avem contract cu Asociația, nu? Parcă? Și se 
desființează și Asociația? 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: Clubul de fotbal, anul acesta. 

      Domnul consilier Câinaru Codruț: Plata serviciilor, GSL-ul trebuia să o primească înainte de 
fiecare eveniment. 

     Domnul consilier Damian Marian: Domnul consilier, dacă îmi permiteți, nu GSL-ul trebuia să 
primească banii aceștia pentru că noi am votat în calitate de proprietari ai terenului că banii v-or fi dați 
către primărie, nu către primărie, către bugetul local, așadar GSL-ul nu face altceva decât să informeze 
direcția patrimoniu ce fel de meci va avea loc, în sensul că este nocturnă sau nu, pentru că ați votat 2 
prețuri. 

      Domnul consilier Câinaru Codruț: 7700 lei fără nocturnă...neinteligibil 

     Domnul consilier Damian Marian: Încă odată, pardon, mă scuzați, nu am vrut să țip, mă iertați, s-
a întâmplat o extorsiune, încă odată voiam să spun că nu GSL-ul primește banii ci în cadrul DITL-ului 
se face plata, așadar despre această situație.... 

      Domnul director Țintea Laurențiu: Impozitul pe spectacol, poate. 

      Domnul consilier Câinaru Codruț: Cred că nu ați citit ce scrie în contract. 

      Domnul primar Anghelescu Adrian: GSL-ul. 

      Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: GSL-ul. 
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      Domnul consilier Câinaru Codruț: GSL-ul încasează banii. Deci în contract scrie că se încaseaza 
banii, art. 4.4.1.2 spune că banii se încasează înainte de eveniment, de ce să încasăm se organizează 
următoarele evenimente dacă nu s-au primit banii nici pentru primii? Dacă scrie în contract, asta vă 
spuneam și mai devreme, dacă luați o măsură coercitivă, domne nu vii la ședință și îți iau 10% va fi 
prezent aici, în contract nu este pus niciun fel de penalitate.  

         Domnul director Trăistaru Cristian: Dacă îmi permiteți facturarea se face de către noi și banii 
intră în bugetul local. 

         Domnul consilier Câinaru Codruț: Atunci s-au încasat banii înainte? 

         Domnul director Trăistaru Cristian: S-au facturat toate 3 meciurile. 

         Domnul consilier Câinaru Codruț: S-au încasat? În contract scrie să se încaseze banii. 

         Domnul director Trăistaru Cristian: Pentru unul singur s-au virat banii. 

         Domnul consilier Câinaru Codruț: 44.1.2. scrie că banii se încasează înainte de organizarea 
fiecărui eveniment, de ce s-au organizat următoarele evenimente dacă nu s-au primit banii nici pentru 
primul?  

         Domnul primar Anghelescu Adrian: Știe lumea că ești stelist, faptul că a jucat Dinamo aici și 
nu a dat banii la timp asta... 

        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mai sunt și alte discuții? Da domnul Muscalu, 
vă rog! 

        Domnul consilier Muscalu Ionel: Vreau să vă felicit pentru modul în care ați condus aceste 3 
luni ședințele de Consiliu Local, domnul președinte și înainte să vă încheiați mandatul și să vină 
colegul Cioacă Ionuț care cu certitudine ne va reprezenta bine acolo, aș întreba totuși că să-l felicit și 
pe domnul primar care s-a apucat și a făcut foarte multe străduțe, foarte multe asfaltări, acum situația 
de pe Bălănoaie, domnul Țigănilă trece de pe Cărămidarii Vechi și Noi, vedem cu toții cum acolo 
efectiv se crează busculade, oamenii conviețuiesc pentru că sunt civilizați pentru că altfel este o totală 
lipsă de semne de circulație ș.a.m.d. Ce se face în acest sens?  

       Domna director Glăvan Gina: Modernizarea și modificare sermnelor de circulație se fac în 
momentul în care există o solicitare în acest sens, se face material ca să obține avizul. 

       Domnul consilier Muscalu Ionel: Aveți vreo solicitare? Atunci trebuie să facem o solicitare 
publică aici în Consiliu dacă noi nu mai mergem pe stradă și nu știm pe unde trăim? Mi se pare ciudat 
să facem o stradă nouă și să nu avem grijă de ea pe urmă. 

       Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul Muscalu, aveți dreptate dar pe Cărămidari, 
Cărămidarii Vechi de pildă știți că există un tunel pietonal, nu era nici măcar pavat de zeci de ani de 
zile, am pus deceleratoare, intenția mea este să creez cât mai rapid treceri de pietoni fiindcă pe partea 
dreaptă pe alinimentul de mers dinspre centru nu există trotuar, trebuie să transferăm, pe de altă parte 
am solicitat, Direcția tehincă este aici, două grinzi concave la intersecțiile acolo unde avem probleme 
plus jaloane că știți că stâlpii care susțin țevile de termoficare sunt pericol public, avem accidentați cel 
puțin 2 – 3 pe lună. 
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     Domnul consilier Muscalu Ionel: Da, domnule primar dar tocmai asta spun că nu am solicitat iar 
răspunsul de aici este jignitor pentru că dumneavoastră ați solicitat iar direcția trebuia să spună că s-a 
solicitat de către domnul primar aceste lucruri. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Am solicitat la direcția tehnică. 

     Domnul consilier Muscalu Ionel: Exact ei trebuie să se ridice și să spună, da, domnul primar a 
făcut chestia asta pentru că asta este comunicarea și primarul umblă prin oraș, vede, cere de la direcții, 
că uni lipsesc de aici de la ședințe pentru că așa vor ei și lucrurile astea nu trebuie să se mai întâmple în 
niciun caz iar domnii și doamnele directori, trebuie să vă răspundă așa cum le cereți dumneavoastră și 
ei trebuie să vă răspundă așa cum le solicitați. Acestea este punctul meu de vedere. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Eu zic să discutăm lucrurile acestea în ședința operativă de 
marți. 

     Domnul consilier Muscalu Ionel: Am fost chiar întrebat de către concetățenii mei de acolo din 
Cărămidari ce se întâmplă? Știu că ați făcut asta, știu foarte bine ce se face pentru că semnez. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Vă rog să mai faceți și o solicitare măcar pentru 2 
deceleratoare, acolo se plânge foartă multe lume pentru că sunt unii șoferi care trec cu viteză foarte 
mare. Domnul Țigănilă să fiți fericit pentru că intră în reabilitare și Bălănoaiei și Pictor Grigorescu și 
Pictor Andreescu. 

    Domnul consilier Țigănilă George: Mulțumesc!  

      Nu-mi mulțumiți mie, mulțumiț-i departamentului Proiecte Europene fiindcă sarcina noastră aici și 
a mea este ca indiferent cine va sta aici în locul meu sau al dumneavoastră să faceți sistemul să 
funcționeze și nu vorbim de orgolii și la fel de lucrurile personale sau de a mulțumii doar pe apropiați 
sau camarile sau sinecurile. La mulți ani, domnul Bușcu pentru sâmbătă! Doamne ajută! 

    Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Mai aveam și eu un mesaj, stați o secundă, sunt consilier și 
am dreptul să spun 2 – 3 chestii, în primul rând felicitări pentru demararea lucrărilor pentru asflatare și 
demararea lucrărilor, 2 – 3 aspecte aș fi vrut să vă spun domnule primar pentru că nu am avut timp ca 
să vorbim până acum, unu la mână aș vrea să atrag atenția direcției Programe Europene să urmărească 
modul în care sunt verificate gurile de scurgere pe străzile unde se asfaltează pentru că e posibil să fie 
unele  colmatate și va trebui să spargem și nu mi-aș dori lucrul acesta chiar dacă în proiect a fost prins 
sau nu trebuie neaapărat să le verificați dumneavoastră, constructorul să le verificați, Apa Service, nu 
contează. Ideea este să nu asfaltăm și după să spargem. Doi la mână mi-aș fi dorit foarte foarte mult ca 
pe străzile pe care le modificăm să găsim o soluție financiară să înlocuim stâlpii de iluminat și să 
mutăm cablurile de transmisiuni de date în subteran. Ca să nu spun că aceste canalizații pe care le 
puteam monta în trotuarul străzii reabilitate ar fi putut aduce și un venit prin închirierea lor ulterioare 
unor operatori de date. Deasemenea vreau să-i atrag atenția domnului director că s-au mișcat destul de 
bine constructorii dar să aibă grijă, spațiile verzi pe care le propune proiectul trebuie să aibă instalații 
de irigare și că aceste instalații trebuie să aibă branșamente care nu sunt prinse în proiecte și nu am 
auzit pe nimeni care să vorbească și dacă veți finaliza străzile, vă veți trezi că trebuie să spargeți, să 
trageți coloana de apă până la spațiul verde, deasemenea vă atrag atenția că aceste obiective conțin 
camere de supraveghere, semafoare inteligente care au nevoie de alimentare cu energie electrică care 
deasemenea presupune branșament la rețeaua electrică și acolo trebuie să vă preocupați să vedeți de 
unde le veți alimenta ca să nu trezim iar că spargem asfaltul sau că punem niște mațe pe deasupra 
stâlpilor și cam asta ar fi observația. Și da, mi-aș fi dorit, domnule primar, dacă am fi putut muta 
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cablurile în subteran chiar ar fi arătat ca stradă europeană, acum dacă ne uităm pe Petre Ghelmez s-au 
tăiat copacii și acum când te uiți este un aspect dezolant, vom avea un asfalt frumos, niște trotoare 
frumoase, niște spații verzi drăguțe și niște stâlpi de beton aproape dărâmați, găuriți, ciuruiți cu sute de 
cabluri pe ele.  

     Domnul consilier Măroiu Marian: Stimați colegi, observ cu stupoare și aș vrea ca să fac o 
propunere să ne întâlnim săptămânal în ședință de consiliu dar cu ocazia asta să vă întâlniți și 
dumneavoastră să discutați problemele. Ne țineți pe noi prizoneri aici ca să vă rezolvați problemele 
interne ale aparatului. 

     Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu sunt, probabil uni dintre noi vor să se vadă. 

     Domnul consilier Măroiu Marian: Noi putem să venim cu astfel de probleme pentru că venim din 
afară dar ca să le discutăm la diverse mi se pare un pic aiurea. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Îi dau practic răspunsul domnului viceprimar, am făcut 
propunere la toți operatorii de date, inclusiv la ENEL să facă investiție și să-și bage prin culoare 
subterane pe aliniamentul trotoarelor mai ales că se și reabilitau și era o investiție mult mai mică, Enel-
ul mi-a răspuns practic în față, nu avem bani de investiții, toți operatorii de date au dat înapoi și au 
spus că nu sunt interesați. Ancom-ul spune că eu ca să fac pe Robin Hood să mă urc pe stâlpi, să dau 
jos, să tai toate cablurile care uni le rescunosc, uni nu le recunosc, majoritatea nu le recunosc și v-om 
avea sute, mii de tone. Eu trebuie să le pun la dispoziție soluții alternative, practic proiectul a plecat 
prost de la consultanță fiindcă dacă prevedea de la bun început și înlocuirea stâlpilor si aliniamente 
subterane cu cămine, cu vizitare totul era foarte bine și noi nu mai discutam și nu apelam la bunăvoința 
dumneavoastră să vă întârziem chiar atât de mult. Vă mulțumesc frumos! 

     Doamna director Meca Ianca: Îmi permiteți, la depunere nu erau aceste activități eligibile care 
costă foarte mult și ar fi ridicat costurile probabil dacă au fost niște constrângeri fiindcă din nefericire 
de foarte multe ori finanțarea nu vine să rezolve cu adevărat nevoia noastră. 

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Aveți dreptate în acest sens, am luat legătura cu o firmă din 
București, va veni în fața dumneavoastră pentru a vă propune pe aliniamentele unde nu s-a reabilitat 
trotuarul, să preia ei în totalitate investiția, noi să creem cadrul legal pentru tarifare și ulterior să ni se 
predea în totalitate investiția după 7 – 8 – 10 ani cât consideră dumnealor. Toate se vor discuta aici 
prin vot. Mulțumesc!  

    Domnul consilier Măroiu Marian: Haideți în final totuși să pun și eu o întrebare. Aici unde or să 
fie modernizate străzile la subteran sunt toate utilitățile schimbate?  

    Domnul primar Anghelescu Adrian: Negativ. Vom avea o mare problemă, astfel încât 1907 acolo 
unde nu s-a mai modernizat de foarte mult timp rețeaua de apă și canal ca să vedeți și dar noi ducem 
discuția aici la negociatorii noștri de la Bruxelles și uni care doar întreabă în România unde semnează 
și alocările de sume se dau pe întreaga țară, când se dau pe întreaga țară se dau niște standarde de cost 
pe reabilitare pe lățimi de drumuri și cu toate beneficiile astfel încât Giurgiu putea să arate ca 
Liechtenstein de mâine dar spune domnule pe 1 km se dau 800.000 euro pentru reabilitare integrală, 
inclusiv transmisie de date, transferul de date, pardon, modernizare apă, canal, gaz și ce vreți 
dumneavoastră. Numai că de multe ori România negociază foarte prost și spune ”nu ne interesează de 
reabilitare carosabil, spații verzi și trotuare” astfel încât să primim toată suma și să o împărțim la cât 
mai multe orașe și comune. Ați pus o foarte bună întrebare, ce se întâmplă dacă reabilităm 1907 și 
ulterior după 1 an de zile colapsează. Știți cine va fi de vină? Primarul. Mulțumesc frumos! 
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        Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Acestea fiind spuse vreau să vă mulțumesc 
pentru onoare pe care mi-ați făcut-o de a fi președintele acestui consiliu, vă doresc o după amiază 
plăcută și să ne revedem cu bine. La revedere! 

 
 
Ședința se încheie la ora 16:40 

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

       Pălălău Gheorghiță Stelian                                        Băiceanu Liliana  
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