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PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  09.01.2023 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
 
             Astăzi, 09.01.2023, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 28 decembrie 2022”, după aprobarea 
acestuia în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 09 ianuarie 2023, 
conform art.138, alin.(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Totodată, 1 exemplar a fost înaintat Compartimentului Evidență Electorală și 
Monitorizarea Procedurilor Administrative, în vederea publicării pe pagina de internet a 
Municipiului Giurgiu.  
       Drept pentru care am încheiat prezentul Procesul - Verbal în 2 (două) exemplare. 
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  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat cu prilejul desfășurării ședinței extraordinare a Consiliului Local din 28 
decembrie 2022. 
      Prin Dispoziția nr. 1184 din 28 DECEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, Consiliul Local al municipiului Giurgiu a fost convocat de 
îndată în ședința extraordinară pentru data de 28 decembrie 2022, ora 1400. 
 
 
Prezenți: 

1. Funieru Cătălin 
2. Nichita Tereza 
3. Damian Marian 
4. Măroiu Marian 
5. Bușcu Gheorghe 
6. Gâdea Gheorghe  
7. Cioacă Ionuț 
8. Muscalu Ionel 
9. Dumitrescu Silviu 
10. Sîrbu Adelina 
11. Costache Robert Andrei 
12. Nicorescu Gelu 
13. Pălălău Gheorghiță Stelian  
14. Săndulescu Petronela  
15. Țigănilă George  
16. Ion Marian  
17. Ioniță Ciprian Liviu  

  Absenți: 
18. Daut Ioan Adrian - nemotivat 
19. Pană Gheorghe - motivat 
20. Câinaru Codruț - nemotivat 
21. Pinciu Dan Alexandru - nemotivat 
 

 

 

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, doamna secretar 
avem cvorum? 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Da domnule președinte sunt prezenti 17 consilieri 
locali. Absentează 4, Pană Gheorghe, Câinaru Codruț, Pinciu Dan și Daut Adrian. 

      Se asculta imnul național. 

    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Doamna secretar vă rog să supuneți la vot 
procesul verbal. 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana:Supun aprobării dumneavoastră procesul verbal al 
ședinței din 27 decembrie 2022, cine este pentru? Unanimitate. 
    Domnul consilier Pălălău Alexandru: O abținere pentru că nu am fost prezent. 
    Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Scuze, domnul Pălălău se abține, mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc! Să aprobăm ordinea de zi de astăzi, 
după cum bine știți avem un singur punct.  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Nu sunt. Ordinea 
de zi a fost aprobată în unanimitate de voturi. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.474/28.12.2022 privind aprobarea încheierii unei Convenţii 
între ENEL ENERGIE S.A., SOCIETATEA UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION 
GIURGIU S.A. şi MUNICIPIUL GIURGIU. 

    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 administrație publică locală, 
juridic și de disciplină. 
     Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, sunt discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Domnul director să ne spună ce presupune. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Vă rugăm domnule director. 
     Domnul director Cepraga Sorin: Convenția de plată este întocmită și aprobată probabil de 
dumneavoastră, în vederea plății în avans al consumului de gaze pentru perioada 1 ianuarie-31 
martie, cele 1 milion 250 de lei sunt suficienți pentru consumul suplimentar în afară de ce avem noi 
în momentul acesta contractat și o parte și plătit pe luna ianuarie, umând ca pentru celelalte 
februarie-martie tot așa din încasări să plătim facturile la gaz. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Și convenție și subvenție. 
     Domnul director Cepraga Sorin: Și subvenție da, încasări și subvenție. Adică ne asigură fără 
probleme consumul lunii ianuarie și să raspund totodată la o întrebare a domnului Măroiu, nu avem 
probleme nici pentru februarie, nici pentru martie referitor la plata și încălzirea municipiului 
Giurgiu. 
    Domnul consilier Pălălău Stelian: Dacă ne poate spune domnul director cam care este 
cuantumul facturii pentru o lună de zile pentru încălzirea orașului. Cât costă factura de încălzire 
pentru o lună de zile? 
     Domnul director Cepraga Sorin: Deci pentru luna ianuarie, costul gazului, că de fapt acesta 
este cel mai important, este un consum de 11 mii de MG, în jur de 4 milioane jumătate. Prețul la gaz 
este în medie 370 de lei, un preț plafonat conform legii 27 aprobat cu legea 253 dacă nu mă înșel. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, da domnule primar. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Ca să vedeți diferență, George, pe sezonul rece de acum 
3 ani se plătea în totalitate 550 mii lei, în sezonul 2020-2021 am plătit 1 milion 500 lei pe întreg 
sezonul, pe sezonul 2021-2022, 5 milioane 500, iar pe ultimul sezon 18 milioane, din bugetul local 



am alocat 3 milioane, ca populația, spitalul, creșele și așa mai departe să aibă încălzirea de care 
aveau nevoie, numai că noi am subvenționat cum vă aduceți aminte anul trecut în proporție de 83%, 
cea mai mare subvenție dată la nivelul României, iar acești bani în mai mare parte peste 15,2 
milioane i-am adus de la Guvernul României, doar 2,8 milioane din bugetul local. Am luat măsuri 
de siguranță să putem achiziționa în avans, toată achiziția făcută de domnul director la un 
momentdat nu mai aveai de unde să achiziționezi, lucru care s-a petrecut până vinerea trecută. 
Acuma, noi de ce am diminuat subvenția la 30% cu toate că, condiția primăriei nu poate să-și 
permită nici măcar o subvenție de 5%, administrația trecută oricum nu avea bani și se împrumutau, 
noi nu am avut nici măcar acest lux de a ne împrumuta pentru că nu mai suntem bancabili, știți și 
dumneavoastră robor-ul cât a crescut, a ajuns dobânda egala cu rata pentru împrumuturi făcute 
anterior. Dar nu este cazul să vorbim de cât de administrație. Legea compensării și datorită unora ca 
noi a fost găsită și promulgată această lege ca să avem posibilitatea legală de a face plățile, la 
achiziționarea în avans așa cum s-au schimbat legile în această țară, această lege nu-și mai are rostul 
astăzi fiindcă Guvernul României a hotărât că nimeni nu mai primește nimic și s-a hotărât să se 
aplice legea plafonării. De aceea am diminuat de la 83% la 30%, pe de altă parte sunt câteva 
asociații care s-ar putea să fie doar primele care au cerut eșalonare la plata facturilor, fiindcă 
facturile față de sezonul anterior pentru populație  aproape că s-au dublat, vom vedea ce rezerve ne 
facem ianuarie - februarie și dacă este cazul voi chema ca să mărim această subvenție. Mulțumesc! 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim! Dacă nu mai sunt alte discuții supun 
la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Nu sunt, proiectul a fost votat în unanimitate 
de voturi. 

 

Ședința se încheie la ora 14:10.  

 

 

 

 

 

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

                  Cioacă Ionuț                                                  Băiceanu Liliana  
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