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                                            PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  24.11.2022 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
             Astăzi, 24.11.2022, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 09 noiembrie 2022”, după aprobarea acestuia 
în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 24.11. 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 
                                                                        

 
 

 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Giurgiu este Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.6, lit.„c” și lit.„e”  
ale Regulamentului CE 2016/679 



  

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 09 noiembrie 2022 cu prilejul convocării în ședința extraordinară 
a Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr. 874 din 08 NOIEMBRIE 2022, emisă de Primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată de îndată ședința extraordinară a 
Consiliului Local din data de 09 noiembrie 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. Sîrbu Adelina 
8. Bușcu Gheorghe 
9. Peicea Milan 
10. Gâdea Gheorghe  
11. Pană Gheorghe 
12. Săndulescu Petronela 
13. Cioacă Ionuț 
14. Țigănilă George 
 

Absenți: 
15. Câinaru Codruț - motivat 
16. Muscalu Ionel - motivat 
17. Dumitrescu Silviu 
18. Ion Marian 
19. Ioniță Ciprian Liviu 
20. 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: Doamna secretar vă rog să ne comunicati dacă 
este cvorum. 
     Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Da domnule președinte, sunt prezenți 14 
consilieri locali, absentează 6, domnul Muscalu Ionel motivat, domnul Câinaru Codruț motivat, 
domnul Dumitrescu Silviu , domnul Ioniță Ciprian, domnul Ion Marian și domnul Nicorescu Gelu 
nemotivați. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumesc, dacă există cvorum să începem 
ședința prin intonarea imnului național. 

      Se asculta Imnul Național al României. 

     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Înainte de a intra în ordinea de zi vă rog să 
supuneți la vot procesul verbal de la ședința precedentă. 
     Doamna secretar general Băiceanu Liliana: Supun la vot procesul verbal al ședinței din 27 
octombrie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Procesul verbal a trecut în unanimitate. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Unanimitate de voturi, mulțumesc. Proiectul 
ordinii de zi, avem 4 puncte pe ordinea de zi, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Ordinea de zi a fost votată cu unanimitate de voturi. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.397/08.11.2022 privind rectificarea 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: Mulțumesc, sunt discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: Despre ce este vorba? 
     Doamna director Cristea Ioana: Se suplimentează pe partea de venituri cu sume venite de la 
bugetul de stat, respectiv 1800 mii lei, din care 600 mii lei pentru salariile și indemnizațiile 
persoanelor cu handicap și 1200 lei pentru unitățile de învățământ, cheltuieli curente și 285 de mii 
pentru subvenție elevi și mai sunt birouri de credite în interior și au fost economii acolo unde au fost 
nevoie de suplimentări. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, mai sunt alte discuții? Dacă nu mai 
sunt supun la vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.398/08.11.2022 privind suplimentarea 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: Mulțumesc, sunt discuții?  
     Domnul consilier Măroiu Marian: La fel. 
     Doamna director Cristea Ioana: Sunt sume provenite din rambursări fiind cu cerere, odată ce 
au fost achitați din venituri proprii, sumele s-au returnat au venit la bugetul local și se reîntregește 
partea de împrumut, având împrumut tip revolving sumele trebuiesc introduse la loc. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, mai sunt alte discuții? Dacă nu mai 
sunt supun la vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

 



      Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.395/07.11.2022 privind aprobarea închiderii temporare 
a circulației rutiere pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu, cu ocazia 
menifestărilor dedicate „Zilei Naționale a României”. 

      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: Mulțumesc, sunt discuții? 
     Domnul consilier Damian Marian: Da domnule președinte, stimați colegi în urma desfășurării 
ședinței de ordine publică sunt 4 amendamente. S-a hotărât în felul următor, articolul 1 care 
prevedea ca ora până la care va fi închisă circulația pe data de 24.11.2022, ora fiind inițial 11:30 să 
devină 12:00, ora de la care va fi închisă circulația inițial era 8:30 și s-a hotărât ora 8:00. Pentru 
zilele de 29.11 - 2.12.2022 închiderea circulației era prevăzută intervalul orar 8:00 - 17:00 pe strada 
Petre Ghelmez și acum s-a hotărât ca în aceste zile să fie întreruptă între orele 8:00 și 7:00 
dimineața pe același tronson, iar ca și rute ocolitoare a mai fost propusă o rută în plus, ea fiind 
strada Mircea cel Bătrân în ziua de 1 decembrie în intervalul orar 16:00 – 20:00. 
     Domnul consilier Măroiu Marian: Între 20 și 7. 
     Domnul consilier Damian Marian: Nu, între ora 8 dimineața și 7 a doua zi. 
     Domnul consilier Pană Gheorghe: Era inițial 9-17, deci nu se termină activitatea. 
     Domnul consilier Damian Marian: Da și s-a hotărât să fie după pentru a putea strange probabil 
toate cele depuse acolo. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, mai sunt alte discuții? Dacă nu mai 
sunt supun la vot hotărârea cu amendamentul citit de domnul viceprimar. Cine este pentru? 
Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. 

      Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.396/08.11.2022 privind modificarea Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local nr.280/18.09.2022 privind aprobarea depunerii proiectului „Înființarea a 
două centre de colectare a deșeurilor prin aport voluntar (CAV) în municipiul Giurgiu, în 
vederea finanțării prin Planul Național de Redresare și Reziliență, apelul de proiecte 
PNRR/C3/S/I.1.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: Mulțumesc, sunt discuții?  
     Domnul consilier Damian Marian: Cine ne poate spune, nu de alta dar nu am avut timp să ne 
uităm pe proiecte. 
    Doamna director Meca Ianca: Eu vă pot spune, este vorba apelul de 2 PPT în managementul 
deșeurilor pe PNRR prin care noi ne propunem să înființăm 2 centre de aport voluntar, acele CAV-
uri denumite pe scurt prin care ni se finanțează cheltuieli de amenajare împrejmuire, betonare 
utilități. Cum vor funcționa aceste CAV-uri, oamenii se duc și depun acolo benevol, sperăm cu bune 
intenții deșeuri care nu sunt deșeuri municipale, pe categorii, deșeuri voluminoase, tot ceea ce nu ar 
trebui să depunem în tomberoanele de pe platformele existente, urmând ca colectorul de deșeuri 
specializat pe așa ceva să le ridice. Se amplasează niște tomberoane, un astfel de CAV este destinat 
pentru 50.000 de locuitori, ca valoare estimată în ghid nu este clar dacă maxim sau nu, prin urmare 
în anexa la hotărârea de depunere, anexa cu descrierea investiției noi am trecut așa ca în ghid, un 



CAV deservește 50.000 de locuitori și fiind de valoare proiectul ne-au cerut de la ministerul 
mediului să precizăm că 2 CAV-uri deservesc populației din oraș 61.800. Aceasta este modificarea, 
unei sintagme de pe prima pagină din anexă ultimul paragraf sau cam așa ceva, o sintagmă din 
anexa la hotărâre acest lucru se modifică, urmând să continue evaluarea să vedem cum va decurge 
lansarea prin PNNR, oricum termenele sunt 2025-2026, relativ ușor de îndeplinit să sperăm. 
     Domnul președinte de ședință Cioacă Ionuț: Mulțumim, mai sunt alte discuții? Dacă nu mai 
sunt supun la vot. Cine este pentru? Impotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut în unanimitate. Ordinea 
de zi fiind epuizată declar închisă ședința. Vă mulțumesc! 

 

Ședința se încheie la ora 14:12. 

 

 

 

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

                  Cioacă Ionuț                                                  Băiceanu Liliana  
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