


  

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local din 27 
decembrie 2022. 
      Prin Dispoziția nr. 1183 din 27 DECEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, Consiliul Local al municipiului Giurgiu a fost convocat de 
îndată în ședința extraordinară pentru data de 27 decembrie 2022, ora 1400. 
 
 
Prezenți: 

1. Daut Ioan Adrian 
2. Funieru Cătălin 
3. Nichita Tereza 
4. Damian Marian 
5. Măroiu Marian 
6. Bușcu Gheorghe 
7. Gâdea Gheorghe  
8. Cioacă Ionuț 
9. Muscalu Ionel 
10. Dumitrescu Silviu 
11. Sîrbu Adelina 
12. Costache Robert Andrei 
13. Nicorescu Gelu 

  Absenți: 
14. Pălălău Gheorghiță Stelian - nemotivat 
15. Pană Gheorghe - motivat 
16. Săndulescu Petronela - nemotivat 
17. Țigănilă George - nemotivat 
18. Câinaru Codruț - nemotivat 
19. Ion Marian - nemotivat 
20. Ioniță Ciprian Liviu - nemotivat 
21. Pinciu Dan Alexandru - motivat 

 

 

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



    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Bună ziua, haideți să începem, este ora 14:00, 
doamna secretar avem cvorum? 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Da domnule președinte sunt prezenti 13 consilieri 
locali. Absentează 8, domnul Pălălău Stelian, domnul Pană Gheorghe, Țigănilă George, Câinaru 
Codruț, Ion Marian, Ioniță Ciprian, Pinciu Dan și Săndulescu Petronela. 

Se asculta imnul național. 

    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Vă rog să supuneți la vot procesul verbal, doamna 
secretar. 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana:Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al 
ședinței din 20 decembrie 2022, cine este pentru?  
    Domnul consilier Măroiu Marian: Numai puțin doamna secretar, înainte să votăm procesul 
verbal de data trecută trebuie să vă aduc la cunoștință, nu am un document acum asupra mea, dar în 
legătură cu domnul Pinciu care și-a depus jurământul data trecută, el între timp și-a pierdut calitatea 
de membru ALDE pentru că printr-o adeziune la Partidul Social Democrat practic și-a pierdut 
calitatea de membru ALDE între timp, deci el nu mai putea să fie consilier, probabil că Prefectura 
Giurgiu o să atace în contencios hotărârea noastră privind validarea domnului consilier, ca să știți. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Când a avut loc adeziunea? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Între momentul în care el a candidat pe lista ALDE și când a 
fost validat ca și consilier, în perioada asta el a făcut adeziune. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: A avut loc înainte de a fi propus, de a veni ca si membru 
consilier sau..? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: După ce a depus lista de consilier ALDE. Deci el a fost pe 
lista de  consilieri după care între timp el a făcut o adeziune la PSD conform legii partidelor 
politice, înscrierea în partid înseamnă demisia de drept din celălalt partid. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: Atunci de ce a mai venit ca și consilier? 
    Domnul consilier Măroiu Marian: Păi eu știu, între timp am aflat și eu că altfel vă spuneam de 
data trecută, dar între timp am aflat și v-am adus la cunoștință. 
    Domnul consilier Funieru Cătălin: El știa chestia asta. 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Da, am înscris pe ordinea de zi de astăzi la 
informări, faptul că am primit joi o citație de la tribunal, Gheorghe Gușă a atacat încheierea 
instanței prin care a fost validat, dosarul a avut termen astăzi la ora 11:00. 
    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Da, vă mulțumim, să supuneți la vot încă o dată 
procesul verbal. 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Supun la vot încă o dată procesul verbal al ședinței 
din data de 20.12.2022. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc! Acum să trecem la ordinea de zi a 
ședinței de astăzi, avem 2 puncte pe ordinea de zi, supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 
Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr. 473/27.12.2022 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 președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Să ne spună și nouă cineva, n-am avut timp să ne uităm. 



     Doamna Stoica Simona: Da, deci bugetul a avut și diminuări și suplimentări, am primit bani 
800 mii, cote din TVA, pe indicatorul 110206, avem și diminuări pe partea de investiții 240 mii și 
am mai încasat de la Consiliul Județean contravaloarea sumelor de la Apa Service și încă un teren, 
984,5 mii lei. În același timp am diminuat și  veniturile bugetului local pentru că nu mai avem să 
facem angajări pe partea de cheltuieli.  
     Domnul consilier Măroiu Mrian: Ce se întâmplă cu cătele acestea? Foarte puțin. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Sperăm ca la rotative să primim. 
      Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mai sunt alte discuții? Dacă nu mai sunt, supun 
la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt! Proiectul a fost votat în unanimitate de 
voturi. 
Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.472/23.12.2022 privind aprobarea Reţelei şcolare din 
Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2023-2024. 

     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 învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie. 
     Domnul consilier Gâdea 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. Da, domnule primar. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Stimați colegi, vă mulțumesc frumos pentru prezența 
dumneavoastră de astăzi, cu regret vă anunț că s-ar putea să vă chem și mâine datorită faptului că 
ANR-ul și-a făcut de abia în ultima perioadă, adică în ultimul ceas ca să spun alfel, datoria, astfel 
încât a fost emis documentul în data de 23 la ora aproximativ 13 – 14, nu am mai avut timp ca să 
trimitem ulterior către Enel această informație, astăzi este prima zi după Crăciun și este vorba de 
sumele aferente facturii de gaz care ne este necesar pentru perioada următoare. Domnul director 
Cepraga dacă puteți să adăugați ceva și faptul că suntem pregătiți pentru un scenariu cât mai 
nefavorabil. 

Domnul Cepraga Sorin: Suntem pregătiți în situația în care maine dimineață, spunem ora 10 – 
11, ca să nu ocupăm timpul la consilieri, să avem contractul și factura. Avem un disponibil dintr-o 
creditare care am făcut-o pe partea comercială, deci putem să plătim noi chiar dacă costurile sunt 
mai mari, să plătim până pe 8-9 ianuarie. De ce s-a întâmplat lucrul acesta, până în luna decembrie 
furnizorul de ultimă instanță era prestabilit de ANRE cu cel puțin 15 zile înainte, se știa cine este 
furnizor de ultimă instanță, acum pe legea de aprobare a Ordonanței de Urgență 27 modificată cu 
119 privind  plafonarea, FUI adică pentru poducătorii de energie termică se stabilesc de către 
ANRE pentru 3 luni de iarnă, adică ianuarie – martie, de aceea a durat așa mult, pentru Giurgiu s-a 
fixat FUI de ultimă instanță la gaz Enel Energie Muntenia. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Iar lucrul acesta noi l-am aflat abia vineri. 
Domnul Cepraga Sorin: Am aflat foarte târziu și astăzi am stat de dimineață până la ora 13:30 

pe cei de la Enel, acolo n-ai cu cine discuta la telefon, acolo numai mail, nici mesaje, nici nimic. 
Dacă vă răspunde la un mail este foarte bine. Dar sperăm ca în cursul zilei de astăzi sau cel târziu 
mâine ora 10 – 11 să avem atât factura cât și contractul. 

Domnul primar Anghelescu Adrian: Noi vom face tot ceea ce este necesar să avem mâine 
această factură. 

Domnul consilier Măroiu Marian: Cu rezervele de gaz, cum stăm în perioada următoare? 
Domnul Cepraga Sorin: Deci nu sunt probleme. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Adică? 



Domnul Cepraga Sorin: Adică avem și rezerve de gaz plătite, avem și contracte pe diferență de 
furnizor de ultimă instanță, cred că nu o să avem nicio problemă din punct de vedere al fondurilor 
financiare eu zic că până acum lucrurile am fost destul de bine, în sensul că... 

Domnul consilier Măroiu Marian: Mai ține și iarna cu noi. 
Domnul Cepraga Sorin: Aceasta este situația, noi suntem serviciu public, ca atare trebuie să 

mergem indiferent de situație. 
Domnul consilier Măroiu Marian: Doamne ajută! 
Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim! Înainte de a încheiat ședința vreau să 

urez și eu în numele Consiliului Local și al Primîriei la mulți ani sărbătoriților de astăzi, că este 
sfântul Ștefan și dacă nu ne mai întâlnim mâine sau chiar dacă ne întâlnim, anul care vine să fie 
unul cât mai bun pentru Giurgiu și pentru giurgiuveni. 
 

 

Ședința se încheie la ora 14:15.  

 

 

 

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

                  Cioacă Ionuț                                                  Băiceanu Liliana  
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