


  

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat cu prilejul convocării în ședința ordinară a Consiliului Local din 20 
decembrie 2022. 
      Prin Dispoziția nr. 973 din 14 DECEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din 
data de 20 decembrie 2022, ora 1400. 
 
 
Prezenți: 

1. Daut Ioan Adrian 
2. Funieru Cătălin 
3. Nichita Tereza 
4. Pălălău Gheorghiță Stelian 
5. Damian Marian 
6. Măroiu Marian 
7. Bușcu Gheorghe 
8. Gâdea Gheorghe  
9. Pană Gheorghe 
10. Săndulescu Petronela 
11. Cioacă Ionuț 
12. Țigănilă George 

13. Câinaru Codruț 
14. Muscalu Ionel 
15. Dumitrescu Silviu 
16. Ion Marian 
17. Ioniță Ciprian Liviu 
18. Sîrbu Adelina 
19. Costache Robert Andrei 
20. Pinciu Dan Alexandru 

Absenți: 
21. Nicorescu Gelu 

 

 

Președinte de ședință este domnul Cioacă Ionuț, ales prin H.C.L nr.341 din 27 octombrie 2022. 



 Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc, acum o rog pe doamna secretar să 
ne spună dacă avem cvorum. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Bună ziua, sunt prezenți 20 de consilieri locali, 
lipsește domnul Nicorescu Gelu nemotivat. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, având în vedere că avem cvorumul 
necesar începem ședința prin ascultarea imnului național. 

Se ascultă imnul național al României. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc, acum o rog pe doamna secretar să 

supună la vot procesul verbal al ședinței precedente. 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Supun votului dumneavoastră procesul verbal al 

ședinței din 07.12.2022, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Cei 2 consilieri noi, nu votează. 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Nu, nu votează. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Acum înainte de a intra în ordinea de zi, având în 

vedere că avem 2 colegi noi, îi rog să vină pe rând să depună jurământul. 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Domnul Costache Robert. 
Domnul consilier Costache Robert: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-

credință tot ceea ce-mi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului 
Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!„ 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamne ajută! 
Doamna secretar general îi înmânează o informare privind obligațiile aleșilor locali în privința 

conflictelor de interes, incompatibilitățolor și declarații de avere și interes. 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Domnul Pinciu. 
Domnul consilier Pinciu Dan: „Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună-

credință tot ceea ce-mi stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului 
Giurgiu. Așa să-mi ajute Dumnezeu!„ 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Doamne ajută! Și semnează. 
Doamna secretar general îi înmânează o informare privind obligațiile aleșilor locali în privința 

conflictelor de interes, incompatibilitățolor și declarații de avere și interes. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Și acum am ajuns și la ordinea de zi a ședinței de 

astăzi, avem 23 de puncte pe ordinea de zi, încă 6 puncte suplimentare, domnule primar dacă aveți 
ceva de precizat. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Stimați consilieri, la punctul 3 și 4, proiecte suplimentare 
se înlocuiesc cu proiectele 7 și 8 datorită anumitor modificări de sume, sume care merg la 
transportul public al elevilor și altă sume pentru Centrul Cultural Ion Vinea astfel încât să avem o 
sponsorizare, cotă parte din partea Consiliului Județean. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Deci punctele 3 și 4 se retrag și se înlocuiesc cu 
punctele 7 și 8. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Cu punctele 1 și 2 de pe cea de a doua 
suplimentară. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Supun la vot ordinea de zi cu precizările făcute 
de domnul primar, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Ordinea de zi a fost votată cu 
unanimitate de voturi. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 373/19.10.2022 privind aprobarea Planului de Mobilitate 
Urbană Durabilă (PMUD) a Municipiului Giurgiu, pentru perioada 2021 – 2027. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   



     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr. 394/02.11.2022 privind aprobarea nivelului minim al 
taxelor de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției Administrare Active 
din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 2023. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil.     
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

 Punctul 3: Proiect de hotărâre nr. 446/08.12.2022 privind aprobarea dării în administrarea 
societăţii GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în reorganizare, a unor obiecte de inventar. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr. 392/02.11.2022 privind stabilirea valorii chiriilor pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu, pentru anul 2023. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr. 393/02.11.2022 privind aprobarea taxelor pentru utilizarea 
domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu pentru anul 2023. 

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



     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr. 443/08.12.2022 privind neexercitarea dreptului de 
preempțiune asupra imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr. 2, Municipiul Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr. 444/08.12.2022 privind neexercitarea dreptului de 
preempțiune asupra imobilului situat în strada Gării, nr. 9, Municipiul Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr. 445/08.12.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr. 273/29.07.2015 privind modificarea şi completarea 
inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al Municipiului Giurgiu, înscrise în 
Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 135/26.08.1999 modificată şi 
completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 76/16.05.2002 
privind însuşirea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al Municipiului 
Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr. 447/09.12.2022 privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat prin număr 
cadastral 41801, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul 
Mihai Viteazu, FN. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 



     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr. 448/09.12.2022 privind stabilirea oportunității vânzării 
prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 838,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, 
strada Drumul Serei, adiacent nr. 39. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 11: Proiect de hotărâre nr. 449/09.12.2022 privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren ce aparține domeniului 
public al Municipiului Giurgiu, situat în șoseaua Portului, FN. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr. 455/13.12.2022 privind modificarea Hotărârii nr. 
431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 



Punctul 13: Proiect de hotărâre nr. 456/13.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație 
publică a unui teren, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în strada 
Nicolae Droc Barcian, adiacent Bloc MUV 1. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz nefavorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz nefavorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Da, domnule Măroiu. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Da, vreau să explicăm de ce am dat acest vot, în poarta 
taberei de refugiați mai lipsea o căruță, după ce că zona este foarte aglomerată acolo, nemailuând în 
calcul faptul că suntem 10 – 15 m de poarta liceului, am înțeles că vrea să facă un fast food, piața 
este plină de astfel de fast fooduri, de aceea am considerat că este inoportună această investiție în 
zona respectivă. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim. 
Domnul consilier Pană Gheoghe: Nici la comisia buget finanțe nu s-a dat aviz favorabil 

întrucât ne-am gândit că acea căruță pe care vrea să o pună acolo, nu au loc de cei care sunt cu 
parfumuri, cei care sunt cu măsuțele alea cu telefoane în fiecare zi. De asemenea nu cred că aveau 
loc de cei care întind măsuțele acelea cu parfumuri și ocupă și locurile de parcare cu acele 
parfumuri sau ce au dumnealor și atunci întreb, dacă toți care sunt în zona respectivă au aviz pentru 
a putea vinde acolo? 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Vă mulțumim, să ne răspundă cineva. 
Domnul director Trăistaru Cristian: O singură persoană. 
Domnul consilier Pană Gheoghe: Deci să înțeleg că dintre toți care vând acolo și care sunt 4 

oameni care de ani de zile vând cu măsuțele parfumuri, doar unul singur are aprobare. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Poliția Locală? 
Domnul Penciu Mihaiță: Au fost verificate în nenumărate rânduri, aplicate sancțiuni inclusiv 

celor cu telefoane, domnul consilier spune că în fiecare zi, nu chiar în fiecare zi revin dar de obicei 
îi găsim acolo, s-au aplicat nenumărate sancțiuni dar totuși le convine să vină și să piardă. Cei cu 
acord știm că au aviz de ocupare, în momentul de față mai este valabil doar al unei societăți 
comerciale dar ceilalți au avut și le-a expirat. 

Domnul consilier Pană Gheoghe: Și cei din față de la Bety sau ce magazin este acolo, cele 
două doamne pe care numai eu le știu de 10 ani. 

Domnul Penciu Mihaiță: Au, au, pentru comerț stradal. 
Domnul consilier Pană Gheoghe: Mulțumesc! 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dacă mai sunt alte puncte de vedere. Dacă nu 

mai sunt, supun la vot proiectul, cine este pentru? 3 voturi pentru (Funieru Cătălin, Pălălău 
Gheorghiță, Dumitrescu Silviu). Împotrivă? 9 voturi împotrivă (Muscalu Ionel, Daut Adrian, Bușcu 
Gheorghe, Pană Gheorghe, Măroiu Marian, Ion Marian, Țigănilă George, Costache Robert, Cioacă 
Ionuț). Abțineri? 8 abțineri (Damian Marian, Pinciu Dan, Nichita Tereza, Săndulescu Petronela, 
Câinaru Codruț, Ioniță Ciprian, Sîrbu Adelina, Gâdea Gheorghe). Nu a trecut. 



Punctul 14: Proiect de hotărâre nr. 457/13.12.2022 privind aprobarea închirierii prin licitație 
publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr. 41752, aparținând domeniului public 
al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul București, adiacent Bloc 61/2D. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
     Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Da, doamna 
Săndulescu. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Voiam să vă întreb dacă este vorba despre același 
teren care a mai fost scos, eu am dat vot pozitiv atunci, este același? E, atunci înseamnă că este altă 
firmă și mă întreb... 

Domnul consilier Câinaru Codruț: Este altă firmă dar este aceeași persoană. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Nu am de unde să știu. Ok, oricum eu votez pentru 

dar mi se părea foarte ciudat că vine acum o altă firmă să ceară închiriere pentru același spațiu și să 
și obțină voturile colegilor mei. Mulțumesc! 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dacă mai sunt discuții. Dacă nu mai sunt, cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Proiectul a trecut în unanimitate și înseamnă că numele 
firmei este problema. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Văzând că este altă firmă vă dați seama că îți pui 
niște semne de întrebare. Mai ales că data trecută unii consilieri au votat împotrivă și mi se părea 
ciudat. 

Domnul consilier Damian Marian: Dacă imi permiteți că ne privesc și cetățenii și nu aș vrea să 
se înțeleagă greșit, la licitație se poate prezenta și firma care a cerut inițial așa că nu se îngrădesc 
drepturile omului. 
Punctul 15: Proiect de hotărâre nr. 458/13.12.2022 privind aprobarea vânzării directe a unui 
teren în suprafață de 4.814 mp., situat în Municipiul Giurgiu, șoseaua București, FN, adiacent 
Romtelecom. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr. 452/12.12.2022 privind prelungirea duratei Actului 
adițional nr. 1 pentru serviciile de administrare publică generală prestate în Piețe, Târguri și 
Oboare, la Contractul nr. 50.165 din 23.10.2019 de delegare a serviciilor publice de 
administrare a domeniului public și privat de interes local în Municipiul Giurgiu. 



      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 17: Proiect de hotărâre nr. 453/12.12.2022 privind aprobarea valorii actualizate a 
Proiectului cu titlul „Standard de viață mai bun pentru locuitorii din teritoriul SDL Giurgiu”, 
cod SMIS 137490. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Aș vrea să se 
menționeze că nu particip la dezbateri și la votare la acest punct. Dacă nu sunt supun la vot. Cine 
este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate.  

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr. 459/13.12.2022 privind nominalizarea a doi consilieri 
locali care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale performanțelor 
profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana - Secretar General al Municipiului 
Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim. Discuții dacă sunt, de fapt trebuiesc 
propuneri. Da domnule Bușcu. 

Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Îl propun pe domnul Gâdea Gheorghe. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: O  propunere și încă o propunere?  
Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul Câinaru Codruț. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avem două propuneri, mai sunt alte propuneri? 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Facem buletinele de vot. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Dar mai putem să aprobăm să votăm și deschis, dacă erau 

mai multe propuneri atunci se punea problema. Noi putem să aprobăm prin votul nostru, regurgem 
la un vot deschis.  

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Eu insist, există o prevedere explicită în cod, 
hotărâre cu caracter individual cu privire la persoane, se adoptă prin vot secret. Acesta a fost și 
motivul invocat, ca să nu mai avem probleme data viitoare. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dar până se tehnoredactează putem să mergem 
mai departe sau aveți pregătit?  

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Doar să stabilim modalitatea, încercuiți, tăiați, 
cum doriți. 



Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Să stabilim modalitatea de vot pentru că data 
trecută a fost, încercuim numărul din fața numelui, da? Un buletin valabil are ambele numere 
incercuite, un buletin nul...Mergem la următorul punct. 

Ședința continuă, apoi se va reveni la acest punct când sunt gata buletinele de vot. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre nr. 460/13.12.2022 privind stabilirea indemnizației lunare a 
consilierilor locali în anul 2023. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Da, domnul Pană. 

Domnul consilier Pană Gheorghe: Trebuie făcută precizarea că această indemnizație rămâne 
cea de la nivelul anului acesta. 

Domnul consilier Muscalu Ionel: Și a anului trecut. 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da, este consemnat și în Hotărâre. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Este, dar nu toată lumea citește acest proiect. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Asta înseamnă că nu s-a modificat salariul primarului.  
Domnul consilier Pană Gheorghe: Exact! Toată lumea așteaptă să se modifice.  
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim! Cine este pentru? Împotrivă? 

Abțineri? Nu sunt. Proiectul a fost votat cu unanimitate de voturi. 

Punctul 20: Proiect de hotărâre nr. 450/10.12.2022 privind acordarea avizului de principiu în 
vederea efectuării unui schimb de terenuri între E-Distribuție Muntenia S.A. și Municipiul 
Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 21: Proiect de hotărâre nr. 451/10.12.2022 privind acordarea unui mandat special 
domnului Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea 
Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate Asigurată prin Apă Curată”, 
pentru exprimarea votului cu privire la documentele indicate în adresa nr. 231/06.12.2022. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Cine este pentru? 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Domnul Dumitrescu nu participă,da? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Da! 



Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în 
unanimitate.  

Punctul 22: Proiect de hotărâre nr. 461/13.12.2022 privind modificarea tarifului pentru 
serviciile de pază ale agenților de securitate la societatea PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 23: Proiect de hotărâre nr. 462/13.12.2022 privind aprobarea Listei de repartizare a 
locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia Naţională pentru 
Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru acordarea locuinţei A.N.L., 
aprobată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 332/27.10.2022. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 464/16.12.2022 privind aprobarea nivelului minim al 
tarifelor pentru anul 2023 practicate de societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Da, domnul consilier 
Măroiu. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Domnule primar, voiam să vă întreb care mai este stadiul 
demersului în legătură cu modificarea legislativă în ceea ce privește terenurile din Zona Liberă? 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Deocamdată nu este nicio modificare, este depus la 
camera deputaților pentru modificarea legii prin amendament. Șansele de a fi votat în Parlament ca 
și modificare sunt undeva la finele lunii februarie, începutul lunii martie. 



Domnul consilier Măroiu Marian: Nu întâmplător v-am pus această întrebare pentru că eu zic 
că am luat calea cea mai grea, cea mai complicată, nu cred că vreodată Parlamentul României va 
modifica Codul Administrativ doar pentru un caz unic în România ce privește Zona Liberă Giurgiu. 
Eu mă întreb un lucru, de ce oare nu reușim ca între cele două instituții publice ale județului 
Giurgiu, respectiv Consiliul Județean și Primăria Municipiului Giurgiu nu se face un transfer al 
dreptului de proprietate asupra acestui teren și cred că am rezolva rapid acest lucru.Cred că noi am 
fost prea îngăduitori cu Consiliul Județean de-a lungul timpului și la ședința trecută am transmis un 
teren din proprietatea noastră în proprietatea Consiliul Județean pentru un campus universitar, 
pentru spital, pentru nu știu, am cedat pachetul majoritat de acțiuni la Apa Service, deci am făcut 
cam tot ce au vrut dânșii și noi nu reușim între cele două instituții să oprim două proiecte de hotărări 
să transmitem acest drept de proprietate de la Consiliul Județean la Primărie și atunci am rezolva 
această problemă. Nu ridic problema întâmplător pentru că din informațiile pe care le am și eu din 
Zona Liberă am înțeles că în ultima perioadă au venit mulți agenți, niște agenți economici cu 
potențial, mai ales din Ucraina, care au vrut să închirieze, să concesioneze teren în Zona Liberă și 
nu au putu datorită acestui vid legislativ cu care ne batem de ceva timp. Având în vedere că sunt 
foarte mulți oameni, sute de oameni care desfășoară activitatea în această Zonă, părerea mea este că 
abordăm puțin mai serios această chestiune pentru că s-ar putea să fie prea târziu la un moment dat 
să mai salvăm ceva din acaeastă Zonă Liberă. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Dacă îmi permiteți, domnule președinte. Domnule 
Măroiu în mare parte aveți dreptate, numai că, Consiliul Județean este de acord să facă aceste 
transfer al terenului, trebuie să vorbiți cu colegii dumneavoastră de la Consiliul Județean să-și dea 
votul. Putem să suplinim  o contrapartidă, Zona mai are ceva teren la propriu, putem să facem de-a 
lungul ultimului an și nu numai ultimilor 2 ani, o sumă a unor terenuri puse la dispoziție de către 
Consiliul Județean, Apa Service a fost gândită și vândută pentru 180 de milioane de Euro plan de 
investiții care să aducă apă și canalizare în comunele Giurgiuvene, altfel nu se putea realiza. Aveți 
dreptate în ceea ce vă privește că vreau neapărat să avem terenul al nostru și să avem o sursă de 
finanțare a bugetului local pentru asta trebuie să încheieim rapid, această saptămână un acord, atâta 
timp cât declarativ măcar președintele Consiliului Județean declară că vrea să tranșeze aceste 
probleme, eu declar împreună cu dumneavoastră că vrem să avem acest teren pentru a avea propria 
investiție, investiții pe care nu putem să le executăm nici măcar noi nefiind deținători al acestui 
teren și dacă totuși nu se poate vom face în contrapartide să luă, în calcul și alte active ale primăriei, 
să le punem în dispoziție în contra parte prin evaluare ca însfârșit să tranșăm odată pentru totdeauna 
indiferent cine va fi primar sau președinte al Consiliului Județean, trebuie să și regândim cum ați 
spus dumneavoastră și ca parc industrial sau ca altă oportunitate fiindcă Giurgiu s-a transformat 
într-un oraș tranzitat de autotrenuri cu fertilizatori. Fertilizatori care indiferent de natura și 
proveniența lor deține azot, avem parte de o poluare perpetuă, nu numai poluarea este cea vinovată 
în dezvoltarea industrială ad-hoc ci faptul că se strică șoselele de la atât de multe auto trenuri, care 
nici nu au unde parca, noi bănuiesc că suntem bucuroși pentru industrie, antreprenoriat care oferă 
locuri de muncă, are parte de o dezvoltare, are sediul declarat în Giurgiu nu în altă comună sau alte 
comune fiindcă noi nu beneficiem de aproape nimic la buget, astfel încât vă propun să avem o 
strategie comună cu toate grupurile pe care le reprezentați ca să știm cum putem dezvolta ulterior 
Zona Liberă și nu numai ci zona industială a orașului. Mulțumesc. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Dar totul depinde doar de teren. Vrem să transoformăm 
zona industrială tot de terenuri o să ne lovim. Prioritar, părerea mea este să rezolvăm problema 
terenului. Eu zic să inițiem un proiect de hotărâre prin care suntem de acord să preluăm în 
proprietate acest teren, în felul acesta să putem să arătăm Consiliului Județean că suntem dispuși, 
atâta vreme cât noi nu venim cu această inițiativă probabil că cineva o să creadă că noi nu vrem. 



Trebuie să ne asumăm noi acest rol, să demarăm aceste proceduri, să urgentăm să nu fie prea târziu, 
plus de asta pierdem niște oportunități cu care probabil că nu o să ne mai întâlnim.  

Domnul primar Anghelescu Adrian: Direcția Patrimoniu, ați notat? Și facem solicitarea 
terenului. 

Având în vedere faptul că domnul Trăistaru Cristian nu vorbește la microfon este neinteligibil 
ceea ce spune dânsul. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, doamna consilier Săndulescu. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Referitor la punctul de pe ordinea de zi, respectiv 

nivelul minim al tarifel de închiriere în Zona Liberă unde pe tabletă acestea se măresc cu 200-300 
%, deci de 2 ori, de 3 ori, în spatele acestor noi tarife, vorbesc de tabletă, nu am avut niciun fel de 
fundamentare pentru a se ajunge la astfel de majorări, o să înțeleg, o să spuneți că au crescut toate 
prețurile, este adevărat, însă noi trebuie să știm că aceste tarife se bazează pe o calculație, pe un 
fundament, să știm de ce crește prețul de 3 ori la nu știu ce închiriere. Am văzut aici un exemplu, 
deci repet, nu a fost pe tabletă, nu am pretenția de a lua fiecare punct în parte însă mi se pare normal 
și firesc, având în vedere faptul că 90% din tarife și închirieri se modifică și nu se modifică cu 10%, 
15%, sau nu știu rată de inflație ci se modifică de 2 – 3 ori, 200 – 300%, deci având în vedere aceste 
creșteri mari, 90% dintre ele, mă gândeam că era normal să avem o documentare mai amanunțită, 
despre asta este vorba. Nu am de unde să știu că așa este. Da, am văzut aici, dacă mă întrebați pe 
mine nu știu cât de concludent este ce scrie aici, însă o iau de bun, iau de bun ce am primit astăzi 
doar pentru un singur punct, pentru cheltuieli și urmează să facă materialul. Deci, asta vreau, încă o 
rugăminte, cred că este a nu știu câta oară când nu este vroba neapărat de Zona Liberă, vă rog foarte 
mult în spatele fiecărei cerințe să există un fundament, să există o bază, să existe ceva, un calcul, 
așa ne trezim noi, tarife de închiriere spațiu suprafață de 250 mp. de la 1 euro la 3 euro. 

Domnul consilier Bușcu Gheorghe: La contractele de închiriere la comisia de buget s-a adus 
un exemplu. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Ok, bine! Vă mulțumesc! 
Domnul consilier Măroiu Marian: Dacă îmi permiteți, după părerea mea fiind o societatea 

comercială unde am și fost în consiliul de adminstrație o perioadă de timp, este normal să-ți 
stabilească singură tarifele, așa este că sunt prea mari, este un semnal al disperării acestei societăți 
care a început să se dea pe gheață și are nevoie de surse de venit la bugetul propriu pentru a-și 
menține salariații, asta este marea problemă, daia spun că este urgent să rezolvăm problema 
terenului pentru că aici este clar lipsă totală de finanțare din partea celor care finanțau Zona Liberă, 
a celor care concesionau. 
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, domnule consilier Câinaru. 

Domnul consilier Câinaru Codruț: Îmi reamintesc că într-o ședință anterioară veniseră și cu 
o propunere de vânzare a 2 hale. Eu sper că aceste tarife nu vor să suplimenteze bugetul pentru că 
nu s-au aprobat acele 2 hale, ce spune doaman Săndulescu mi se pare că este o mărire cu toate că s-
au mărit în ultimul timp dar de 3 ori să se mărească fără nicio bază de fundamentare, nu este corect. 
Și cred că este și o consecință a ceea ce a spus domnul Măroiu, Zona Liberă este o societatea care în 
curând va fi falimentată pentru că nu va avea dreptul să închirieze, sunt foarte multe contracte 
expirate, bînuiesc că toți știți treaba asta și care vor expira și nu vor mai putea să le închirieze dacă 
Consiliului Județean nu va da transfera acel titluri de proprietate al pâmăntului, ei prin serviciile pe 
care le prestează cu siguranță nu vor putea să-și acopere dările salariale. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim! Alte discuții dacă mai sunt? Da, 
domnul Muscalu. 

Domnul consilier Muscalu Ionel: Sunt de acord cu colegii mei și cred că toată lumea are 
dreptate de data aceasta referitor la modul în care lucrează, este vorba despre un punct fierbinte al 
societăților noastre, de Zona Liberă și cu certitudine că nu are legătură doar cu economia, cu eu știu, 



cu realitatea, are legătură și cu faptul că s-a schimbat conducerea și că cineva încearcă într-un mod 
cât mai realist să găsească soluții pentru ca să meargă mai departe pentru că așa cum spunea domnul 
Măroiu situația este proastă și atunci înseamnă că noi în acest consiliu, data trecută, am votat bine, 
așa că eu sunt de acord să votez și de data asta, bine, nu oricum pentru că taxele și ce iau ei aici nu 
sunt către giurgiuveni sau către eu știu locuitorii Municipiului Giurgiu, sunt către investitori, către 
oameni care își aleg să meargă acolo pentru anumite timpuri de afaceri. Cred că este alegerea 
fiecăruia și este o piață liberă, trăim într-o societate liberă, suntem în apropierea lui 22 decembrie, 
așa că acesta este capitalismul. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Foarte bine, domnule Muscalu! Deci practic se bazează 
pe cerere și ofertă, ar trebui să avem foarte multe păreri dacă era vorba de diminuare, nu de creștere. 
Este vorba, cum a spus, domnul consilier Câinaru de partea salarială care trebuie acoperită, de 
majorarea salariului minim pe economie, de alte considerente, cu siguranță au stat la bază ca și 
fundament de majorare. N-ai cum altfel decât în consiliu să vii cu fundamentare, nu s-a trezit cineva 
că de mâine majorăm cu 75%. Bineînțeles că a pornit de la o balanță de plăți. Încă odată, doamna 
Săndulescu, dumneavoastră aveți grijă mai mult de firmele din Zonă sau de propria societate a 
Consiliului Local? 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Domnule primar, pe tabletă nu reiese niciun fel de 
fundament, eu m-am referit strict la acest punct, deci bineînțeles că sunt de acord cu o majorare, dar 
în spatele oricărei cifre trebuie să existe o calculație, eu la asta m-am referit. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Aveți dreptate! Aveți dreptul de a cere și de a obține în 
10 zile. 

Domnul consilier Măroiu Marian: După părerea mea tarifele astea putea să le aprobe și în 
Consiliu de adminstrație. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Dacă nu mai sunt alte discuții supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate de voturi. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Chiar nu înțeleg de ce trebuie să veniți cu ele în Consiliul 
Local. Aveți consiliu de adminstrație, răspunde din partea noastră un delegat, AGA la fel, de ce 
trebuie să ajungă la Consiliul Local? Care este rostul? Facem ceva mai mult legal? Doar ca să ne 
aflăm în treabă? 

Domnul Ștefănescu Giani: Ideea este următoarea astfel încât să aibă mandat, supunem 
aprobării, de aceea venim de fiecare dată... 

Având în vedere că domnul jurist Ștefănescu Giani nu vorbește la microfon nu este neinteligibil 
tot ceea ce spune. 

      Domnul consilier Damian Marian: AGA nu înseamnă doar reprezentantul de acolo, trebuie să 
votăm aici și reprezentantul va trebui să pună în aplicare. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Am înțeles că sunt gata buletinele de vot, 
doamne secretar. 
      Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da!  
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Haideți să revenim la punctul 18. Să votăm.  
      Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Am o listă în ordine alfabetică de data aceasta, 
domnule consilier Bușcu. Se pregătește domnul Câinaru Codruț. Domnul Cioacă Ionuț, Domnul 
Costache Robert. Domnul Damian Marian. Domnul Daut Ioan. Domnul Dumitrescu Silviu. Domnul 
Funieru Cătălin. Domnul Gâdea Gheorghe. Domnul Ion Marian. Domnul Ioniță Ciprian. Domnul 
Măroiu Marian. Domnul Muscalu Ionel. Doamna Nichita Tereza. Domnul Țigănilă George. 
Domnul Pană Gheorghe. Domnul Pălălău Gheorghiță. Domnul Pinciu Dan. Doamna Săndulescu 
Petronela. Doamna Sîrbu Adelina.  



Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Comisia de numărare vă rugăm să vină. 
Domnul consilier Țigănilă George: Din 20 de consilieri prezenți, au fost 10, domnul Gigi 

Gâdea, a avut 19 voturi din 20, unul a fost nul, iar domnul Câinaru a avut 18 voturi din care unul la 
fel nul, două.  

Potrivit buletinelor de vot din urnă și a procesului verbal întocmit de comisia de numărare au 
rezultat următoarele, 20 de voturi exprimate, din care 2 nule astfel:  

• Unul nul – neavând încercuit nicun număr; 
• Unul având încercuit doar numărul 1 – Gâdea Gheorghe. 

Față de cele de mai sus, ambii consilieri propuși au obținut 18 voturi valabil exprimate. 

Domnul Pinciu Dan a părăsit sala înainte de a se supune la vot proiectul nr. 18 în integralitate.  

       Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț:  Mulțumim, având în vedere că cele două 
propuneri au fost votate, supun la vot întreaga hotărâre, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 
Hotărârea nr. 18 a fost votată cu 18 voturi.  

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr. 465/16.12.2022 privind modificarea Anexei la Hotărârea nr. 
373 din 24 noiembrie 2022 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Daut Adrian: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. Punctul 3 și 4 au fost 
scoase  

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.468/19.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului de 
împrumuturi interne pe anul 2022. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.469/19.12.2022 privind aprobarea Contului de execuţie 
consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2022. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr. 471/20.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 



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

Domnul Pinciu Dan a revenit în sala de ședințe. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr. 470/20.12.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi 
subvenţii pe anul 2022. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
     Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții? Dacă nu sunt supun la 
vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. Pentru că ordinea de zi 
s-a epuizat la punctul diverse, doamna secretar are câteva informări. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da, domnule președinte, mulțumesc frumos! Aș 
vrea să informez pe domnii consilieri că a fost întocmit proiectul hotărârii pentru supraimpozitarea 
imobilelor neîngrijite cum s-a solicitat într-o ședință precedentă, a fost pus în dezbatere publică și 
urmează ca după termenul de 30 de zile să fie adus în atenție Consiliului pentru dezbatere și 
aprobare și aș vrea să vă mai informez cu privire la necesitatea desfășurării unei ședințe 
extraordinare care va fi probabil convocata de îndată având în vedere termenele scurte. Mâine 
Consiliul Județean are ședință și înțeleg că vor repartiza niște sume către noi, totodată Guvernul va 
adopta o hotărâre prin care se repartizează sume și va primi și Municipiul ceva astfel încât probabil 
că în jur de 27 decembrie se va desfășuta ședința. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, vă rog domnule Câinaru. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Revin la problema pe care am discutat-o mai demult cu 

piața. În piață se contruiește, apropo de ce spunea domnul Pană, ieri trecând prin piață ca tot omul, 
se construiește, există autorizații, pe triunghiul acela, în față la Casa cu Flori? Se face o construcție 
acolo? Bănuiesc că are autorizație. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Dacă doreați de ce nu ați verificat imediat? 
Domnul consilier Câinaru Codruț: În ce calitate? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: În calitatea de reprezentant în Consiliu. Puteați să dați 

imediat un telefon la Poliția Locală la departamentul... 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Eu știam că este ședință de Consiliu azi. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Deci voiați neapărat să apăreți în fața camerelor? 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Nu voiam să apar nicăieri. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Puteați să rezolvați foarte rapid problema. 
Domnul consilier Câinaru Codruț: Dacă tot sunt atât de multe probleme la urbanism, se dau 

atât de greu autorizații de construcție, bănuiesc că și cealaltă are autorizație. 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Aveați deja răspunsul atăzi dacă vă interesați de la 

început. 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, mulțumim!  
Domnul consilier Muscalu Ionel: Am lăsat la fiecare consilier pe masă o cerere a domnul 

Stoenescu Petrișor care ne propune să ne facă proprietarii al unei statui a lui Mircea cel Bătrân, o să 
vedeți acolo despre ce este vorba și fotografia. Statuia este o statuie de inox, eu nu vreau să fac aici 
nici pro nici contra, numai să ne uităm și poate că va trebui să găsim pe cineva care să se uite cu 



atenție, care să fie cunoscător în ceea ce privește statuile, poate ne depășește. Pe altă parte poate că 
este un bun moment să spunem că solicitarea domnul Petrișor Stoenescu vine într-un moment, 
oarecum în întâmpinarea unui an pe care ar trebuie să îl pregătim cum se cuvine pentru că anul 
viitor pe 23 septembrie se împlinesc 620 de ani de atestare documentară a orașului nostru. La 23 
septembrie 1403 Mircea cel Bătrân scria aici la Giurgiu documentul de atestare documentară și 
zicea acolo în tratatul pe care îl semna cu Vladislav, regele Poloniei la acel moment,”scrise sunt 
acestea în cetatea noastră Giurgiu”. Cred că suntem cu toții datori și  Administrația Publică și 
locuitorii ai acestui oraș, pe de altă parte cu certitudine anul viitor după cum am convingerea că se 
va întâmplat, zona cetății va fi reabilitată, acolo va exista un festival medieval care să înceapă exact 
la 620 de ani și vor fi mult mai multe lucruri importante, interesante și utile care să ne pună pe harta 
culturală a țării ca un oraș de vizitat, ca un oraș care să fie mai multe decât un loc de trecere spre 
Bulgaria, Turcia, Grecia sau de tranzitare a tirurilor. Mulțumesc! 

Domnul consilier Măroiu Marian: Sunt și eu de acord cu astfel de statui, avem toți locuitorii 
care am fost prin țara Românească mai puțin cel care ne reprezintă, Mircea cel Bătrân, vin si eu o 
părere, nu știu dacă sunteți de acord, statuia este din inox, ori toate celelalte nu sunt din inox, după 
parerea mea ar trebuie să păstrăm o oarece cursivitate în tot ceea ce facem, nu putem să facem una 
de bronz, una de argint, adică fiecare dintre domnitorii aceștia au avut însemnătatea lor în istoria 
noastră și nu cred că trebuie să facem diferențe între ei și aș mai veni cu o propunere ca oarecum să 
fie vizibilă această statuie, cred că trebuie pusă într-o interesecție. Intersecția, după părerea mea 
unde ar trebui să fie statuia ar fi acolo la alei, acolo unde sunt semafoarele acum să facem un sens 
giratoriu să eliminăm si așa semafoarele alea la care se stă aiurea pentru că se pierde timp, cred că 
ar fi foarte bine să o avem în zona respectivă, așa cum ar fi trebuit să avem și statuia lu Mihai 
Viteazul, în intersecție unde a fost defapt proiectată inițial să fie dar din nu știu ce ambiții a ajuns 
săraca în parc unde nu o vede nimeni. Poate într-un viitor apropiat luați în considerare și propunerea 
mea ca acea statuie să revină unde a fost proiectată, chiar dacă o să fie ceva în plus, este păcat 
pentru că este o statuie ok, este un domnitor al nostru și trebuie scos în evidență. În rest chiar ar cam 
trebuie să luăm mai multe astfel de oferte, să găsim pe cineva care să facă mai frumos și să fie în 
ton cu celelalte statui, monumente din Municipiul Giurgiu. Și aș mai veni cu o, știți dacă vă mai 
aduceți aminte într-o ședință anterioară am venit cu o propunere sau cu o întrebare către doamna 
secretar dacă noi ca și conslieri trebuie să facem parte din consiliul de administrație de la liceele din 
Municipiul Giurgiu, îi mulțumesc pentru acest lucru, s-a interesat, întradevăr nu este obligatoriu ca 
noi să facem parte din aceste consilii, drept pentru care anul viitor eu zic să renunțăm la acest lucru 
pentru că mulți dintre nu prea avem ce căuta acolo, nu avem nicio legătură cu învățământul.  

Doamna consilier Sărbu Adelina: Îmi pare rău, este regulamentul de constituire a Consiliului 
de administrație. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da, este legislația specifică unde se menționează 
că trebuie să facă parte și reprezentanți ai Consiliului Local, există o decizie a Înaltei Curți de 
Casație și Justiție, o decizie de îndrumare unde spune că reprezentanți ai Consiliului în accepțiunea 
acestui text din legea educației nu înseamnă consilieri locali, acolo unde directorul a vrut să fie 
consilier local a menționat expres consilier și avem cazuri în codul administrativ unde spune că 
trebuie să fie consilier local. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Adică înțelegem că, Consiliul poate să delege 
alte persoane, nu neapărat consilieri locali. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Exact, da, da! Sunt reprezentanți ai Consiliului 
cum sunt și reprezentanți ai serviciului delegați prin dispoziție. 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Cine mai? Da, domnul Pinciu. 
Domnul consilier Pinciu Dan: Vreau să vă felicit și să anunț această campanie ”oferă bucurie, 

adoptă un câine”  care mi se pare foarte interesantă și dacă tot vorbim despre câini aș vrea să propun 



pentru anul 2023 să creem un spațiu pentru toți posesorii de câini unde pot să-și plimbe animalele 
de companie în aer liber. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Spațiile sunt desemnate deja numai că am avut alte 
priorități, recte în Parcul Alei, dacă știți în spatele bazei sportive Voința, numai pentru o simplă 
amenajare, în afară de proiectele aferente, că este și monument, ne costa în jur de 800 de milioane 
de lei vechi, o simplă îngrădire. Pentru animale mici și pentru animale mari, un simplu gard, trebuie 
să cugetăm, trebuie să cugetăm și în zona Steaua Dunării și în toate parcurile acolo unde găsim 
posibilități pentru toți iubitorii de animale din orașul nostru. Mulțumesc! 

Domnul consilier Câinaru Codruț: Ce se întâmplă? Apreciez ideea cu statuia și nu vreau să 
intru nici cu domnul Muscalu dar din punctul meu de vedere, ieri stând de vorbă cu domnul Funieru 
la comisia de urbanism, eu cred că trebuiesc făcute niște evenimente pentru asta, statuia costă 1 
miliard 300, cu 500 de milioane mărim capacitatea pentru câinii străzii, capacitate este de 700 de 
locuri și este la maxim, cu 500 de milioane mărim capacitatea. Noi nu ne exercităm dreptul de 
preemțiune al Primăriei să cumpărăm niște clădiri că nu avem bani dar în schimb ne gândim să 
cheltuim pe o statuie. Eu sunt de acord și cu statuia dar repet.... 

Domnul consilier Muscalu Ionel: Poate n-ați înțeles bine, eu nu v-am propus să o cumpărați, v-
am prezentat. Primăria sau Consiliul Local, n-am propus acest lucru. V-am prezentat această cerere 
a unui cetățean care a venit către noi și cu care noi trebuie să facem ceva, să-i dăm un răspuns. 
Răspunsul nostru este sigur că și referitor la ce posibilități financiare are la anu primăria și referitor 
la mărirea țarcului de câini s.a.m.d.  

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, dacă nu mai sunt alte discuții, declar 
ședința închisă. 

Domnul consilier Muscalu Ionel: Domnule primar nu vreți să mai spuneți ceva? 
Domnul primar Anghelescu Adrian: Ba da, înainte de toate vă rog să acceptați pentru încă 5 – 

10 minute să bem o cupă de șampanie, să ne urăm sărbători fericite pentru la anu și cu siguranță ne 
vom vedea la o ședință de îndată, extraordinară. Mulțumesc! 

Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Înainte de a încheia aș vrea și eu în numele 
Consiliului Local  să urăm tuturor cetățenilor sărbători fericite. 
 

 

Ședința se încheie la ora 15:20.  

 

 

 

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

                  Cioacă Ionuț                                                  Băiceanu Liliana  
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