CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 11 februarie 2019,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.335 din 10 februarie 2019 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 11 februarie 2019, ora 1000, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Sîrbu Mitică
2. Neacşu Lucian
3. Ciocîltan-Falan Corina Ionela
4. Muscalu Ionel
5. Săndulescu Petronela Marinela
6. Dragomir Ion
7. Pălăngeanu Dunia
8. Sîrbu Adelina Veronica
9. Matei Mihai
10. Oprişan Gigi
11. Ţigănilă George
12. Cioacă Ionuţ
13. Ionescu Liviu-Ovidiu
14. Anghelescu Adrian Valentin
15. Ilie Clement
Absenţi:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Meclea Alina
Gâdea Gheorghe
Ciulacu Mirela
Pick Ladislau
Vladu Alexandru
Nichita Tereza

Preşedinte de şedinţă este doamna Ciocîltan Falan Corina Ionela, aleasă prin
H.C.L. nr.516 din 28 noiembrie 2018.
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Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Bună ziua, doamnelor și
domnilor! Începem ședința de astăzi prin a asculta imnul de stat al României
Vă mulțumesc! Dau cuvântul doamnei Băiceanu pentru prezență.
Doamna secretar Băiceanu Liliana: Sunt prezenţi 15 consilieri, este îndeplinit
cvorumul legal.
Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Avem un singur punct pe
ordinea de zi. Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 15 voturi pentru. Împotrivă?
Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind asigurarea continuității Serviciului public
de salubrizare al municipiului Giurgiu pentru activitățile privind colectarea și
transportul deșeurilor municipale, a deșeurilor similare provenind din activități
comerciale, din industrie și instituții, inclusiv fracții colectate separat, fără a
aduce atingere fluxului de deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii
și acumulatori și deșeurilor provenite din locuințe, generate de activități de
reamenajare și reabilitare interioară și/sau exterioară a acestora
Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Dragomir Ion: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Raportul comisiei de bugetfinanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Raportul comisiei de servicii
publice.
Domnul consilier Ionescu Ovidiu-Liviu: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă îmi permiteți doamna președinte, o singură
modificare față de materialul pe care-l aveți postat la tablete. Este o adăugare la art.5 –
Durata contractului – durata prestării serviciilor din prezentul contract are începere la data
semnării acestuia, dar nu mai mult decât data finalizării procedurii de atribuire a
serviciului public de salubrizare, urmare a desfășurării procedurii de achiziție publică
licitație deschisă prin încheierea contractului de delegare a gestiunii, procedură, și aici
intervine completarea, procedură organizată de Asociația de Dezvoltare Intercomunitară
Management Eficient pentru un Județ Curat.
Am făcut precizarea ca să se știe că această procedură de concesionare a serviciului
se organizează de către A.D.I.. Noi nu facem astăzi decât să asigurăm continuitatea
serviciului de salubrizare în municipiul Giurgiu, până când A.D.I.-ul va desemna un nou
operator regional. De aceea am făcut această completare, pentru a fi mai explicită durata
de valabilitate a acestui act pe care noi îl semnăm astăzi. Adică, procedura aceasta de
asigurare a continuității este exact prin momentul în care devine operativ, noua firmă care
va asigura serviciul de salubrizare în municipiul Giurgiu.
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Domnul consilier Muscalu Ionel: Sigur, că este obligatoriu să votăm astăzi, pentru
că este o chestiune urgentă și trebuie să luăm măsuri urgente și e bine să votăm pentru
ridicarea gunoiului în municipiu. O singură întrebare aveam referitor la vechea firmă, de
fapt la oamenii din vechea firmă, pentru că ei sunt giurgiuveni și înțeleg că dacă firma
pleacă, oamenii rămân un pic fără locuri de muncă. Deci, asta-i întrebarea și ce răspuns
avem?
Domnul primar Barbu Nicolae: Ca să facem această procedură, legea nu-ți permite,
chiar dacă este pe situație de urgență, legea nu-ți permite să arzi niște etape. Adică,
etapele trebuiau îndeplinite, numai termenele sunt altele. Poți să mergi pe termene foarte
mici, nu trebuie să aștepți 10 zile, 20 de zile, 50 de zile, conform procedurii normale, dar,
etapele care sunt conform legii nr.98, legea achizițiilor publice trebuiesc îndeplinite.
Toată săptămâna am făcut procedurile necesare pentru a aproba acest caiet de
sarcini și a regulamentului privind atribuirea serviciului de prestări serivii, atribuirea
acestei activități de prestări servicii către un operator, către o firmă, nici nu putem discuta
de operator, către o firmă care trebuie să ridice gunoiul. Iar, din discuțiile pe care le-am
avut, deci ei au făcut o preevaluare și o preofertare, am cerut-o ca să știm de unde plecăm.
După acest lucru, am avut o discuție cu fiecare din aceste trei firme. Au fost trei firme
care și-au manifestat intenția la momentul acesta. Am făcut o discuție cu aceste firme,
vineri și toți își manifestau dorința ca imediat ce operatorul care și-a declinat serviciul,
care anunțat că nu mai face serviciul, în speță, Girexim-ul, va încheia serviciul respectiv
în data de joi, cu vineri, aceste persoane, chiar cu data de joi, aceste persoane să fie
reangajate în noua societate. Acum s-ar putea ca nu toate persoanele de la Giurgiu să fie
reangajate pentru că acel oprator avea două zone din județ unde făcea serviciul. Avea
municipiul Giurgiu și 10 comune din jurul Giurgiului și mai avea zona 3, undeva tot în
județul Giurgiu. Deci, foarte mulți salariați de la Giurgiu erau angajați și pe utilajele care
prestau în județ. Ori, în acest moment noi nu discutăm decât de serviciul din municipiul
Giurgiu. dar, societatea care preia comunele din județul Giurgiu, vor lua și personalul
pentru că e ușor să folosești același personal. Știe ce are de făcut, s-a pregătit în toți acești
ani, a fost triat de către operatorii respectivi și am ferma convingere că acești operatori
vor prelua și șoferii care i-a avut Girexim-ul și șefii care știu zonele și chiar persoanele
care lucrau.
Domnul consilier Țigănilă George: Dacă îmi permiteți, dacă tot s-a făcut acest
contract....
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu s-a făcut contractul! Deja, de astăzi în colo
urmează. Noi, astăzi aprobăm procedura, urmează după ședința de Consiliu să trimitem
oficial cererile de ofertă. Dumnealor vor avea 24 de ore la dispoziție să ne trimită în baza
caietului de sarcini și a regulamentului, oferta scrisă, îndeplinind toate cerințele din
caietul de sarcini. Mâine, la ora 1200, vom avea toate ofertele, iar mâine, cred eu, la ora 23, vom avea deschiderea ofertelor în prezența firmelor care au depus și vom stabili până
la sfârșitul zilei care este firma, urmând ca miercuri, să ne întrunim tot în regim de
urgență și să aprobăm contractul de delegare. Contractul îl avem, să aprobăm prețul,
semnarea contractului și taxa de habitat și modalitatea cum se va face încasarea de la
populație.
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Domnul consilier Țigănilă George: Pe ce număr de cetățeni veți face? Pe 60.000?
Domnul primar Barbu Nicolae: Vă voi spune exact, 42-43.000 sunt efectiv
cetățeni care sunt înregistrați și care mai plătesc și au plătit până acum taxa de habitat. Și
ne vom mai lua angajamentul să achite Primăria în jur de 3-4.000 de cetățeni care sunt
scutiți conform legii: însoțitori persoane cu dizabilități, persoanele cu dizabilități, cei care
beneficiază conform legii de scutire, veterani de război, copii și alte lucruri. Deci, toți cei
care sunt în obligația Primăriei, îi vom trece și vom plăti noi pentru acele persoane,
conform legii. Și în acest preț va intra și acea penalitate pe care o plătește țara noastră și
care se răsfrânge asupra prețului de 30 de lei/tonă. Există o taxă pe economia circulară.
Dacă spui taxă pe economia circulară, cred că mi-ar trebui și mie o zi întreagă ca să
înțeleg ce este această economie circulară. Este o taxă pe care o plătește România,
Uniunii Europene că nu și-a îndeplinit condițiile de reciclare și suntem obligați ca an de
an, să reducem cantitatea de gunoi cu, în jur de 13%.
Domnul consilier Țigănilă George: Ar fi bine să anunțați totuși cetățenii
municipiului Giurgiu că nu se va scumpi.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu am cum să știu până nu.... Dar, vă spun, 1 leu
se va scumpi automat. 1 leu și ceva plus TVA-ul este această taxă pe care o plătim la
Uniunea Europeană. 1 leu și ceva pe cetățean! Am făcut 30 de lei/tonă ori câte tone sunt
pe an și iese....
Domnul consilier Țigănilă George: Se va face 11 lei?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu pot să spun că nu am oferte, până nu am oferta,
vom ști miercuri. Acum suntem în faza de licitație și nu mă pronunț și nu mă antepronunț.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Am mai multe probleme. Ați spus
că vom fi cam 43.000 în loc de 60 și ceva. Și noi nu avem dreptul, în primul rând dvs., ca
ordonator de credite trebuie să lucrați cu cifrele oficiale. Pe de altă parte, dacă suma o
defalcați pe 40 și ceva de mii, înseamnă că suma va fi mai mare.
Am o nelămurire! Conform legii de funcționare a U.A.T.-urilor și a A.D.I.-ului,
practic în 2017 s-a născut taxa de habitat. S-a făcut plata acestei societăți de prestări
servicii, această taxă așa cum prevede legea. Ulterior, dvs., în calitate de ordonator de
credite, ați venit cu proiect de inițiativă în ianuarie 2018 și ați cerut Consiliului Local
desființarea taxei de habitat, obligând practic Girexim-ul să facă contracte individuale.
Mai aș avea o întrebare: la ce preț s-a situat contractul cu Girexim-ul față de prețul
actual de aproximativ 6 milioane de lei?
Domnul primar Barbu Nicolae: Deci, în primul rând, discutăm de două contracte
diferite. Nu mai avem nici o datorie. Discutăm de două contracte, de două proceduri
diferite. În iunie 2016 s-a semnat de către A.D.I., contractul de delegare cu Girexim-ul.
La sfârșitul lui iunie, pentru că cei de la Girexim erau în perioada de mobilizare, eram
obligați cum aprobăm și acum, ca să continuăm serviciul. Și atunci am încheiat cu
Girexim-ul un contract de prestări de servicii, până când Girexim-ul își prelua atribuțiile
conform contractului de delegare. Girexim-ului i-a convenit să stea pe contractul de
prestări servicii și a ținut acea perioadă de mobilizare, conform contractului era de o lună,
și a ținut un an și jumătate. În septembrie 2017, i-am obligat că dacă nu ies din perioada
de mobilizare și nu se autorizează, nu le mai plătim. Pentru că aveau obligația și
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contestăm acel contract pe care-l are cu A.D.I-.ul și îl declarăm nul. Avea obligația clară
când a licitat: o lună de zile perioadă de mobilizare. Drept urmare, putea oricine, din
ceilalți contracandidați care i-a avut la licitație, contraofertanți, să ceară anularea
contractului cu Girexim-ul, pentru că el a spus ceva când a licitat și nu s-a ținut de cuvânt,
nu a îndeplinit cerințele pe care le-a spus.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Păi, atunci i-ați cerut rezilierea!
Domnul primar Barbu Nicolae: Și atunci, în septembrie am anunțat că dacă nu
iese, reziliem contractul de prestări pentru că lucram pe două contracte și el nu intra în
legalitate. Iar în decembrie, nu în ianuarie, am anulat taxa de habitat, întrucât în
noiembrie Girexim-ul a semnat contractul de delegare și a ieșit din mobilizare.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Aveam dreptul de a anula taxa de
habitat?
Domnul primar Barbu Nicolae: Da! Pentru că prin contractul de delegare nu se mai
plătea taxă de habitat și era obligat să ia tarif. Așa a fost contractul! În momentul în care
el intra în legalitate cu contractul de delegare, deci, în noiembrie când a semnat procesul
verbal și a ieșit din perioada de mobilizare, intra automat pe prevederile contractului de
delegare. Contract de delegare care spunea că la oraș se face prin tarif nu prin taxă. Așa a
licitat, așa a fost caietul de sarcini. Deci, era obligația lui să încheie cu fiecare cetățean.
Ce a făcut acest Girexim? A amânat un an jumătate, să nu se ducă să încheie cu
cetățeanul ca să încaseze banii de la Primărie pe 61.000, fără nici o problemă.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Am înțeles, dar a fost întreaga
aceea nebunie, dacă vă mai amintiți, și cu greșeala de redatare a Consiliului Județean.
Practic, Primăria a refuzat să facă plata facturilor....
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! Noi am plătit tot! Haideți să vă spun! Eu
nu cred în greșeli cu care îmi vii și produc efecte. Alea nu-s greșeli!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: A câștigat în instanță!
Domnul primar Barbu Nicolae: Un document care-și produce efecte, documentul
ăla e valabil. A? Că el a venit după 6 luni, 8 luni și a zis: domne, a fost o greșeală a
noastră, că nu ne trebuia, dar e un document care a stat la baza contractului de delegare!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Eu înțeleg, dar ulterior ei au avut
câștig de cauză în instanță.
Domnul primar Barbu Nicolae: Cu ce?
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Refuzul la plata facturilor.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu! Au suspendat! Nici nu s-a judecat pe fond. Au
suspendat în instanță!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Suntem la zi cu Girexim-ul?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu mai avem nici o datorie. Nu am avut decât la
început când plăteam pentru 61.000 de persoane și noi încasam doar la 40.000.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Și cunoașteți, dacă cumva
Girexim-ul are procese cu ADI-ul:
Domnul primar Barbu Nicolae: Bineînțeles! Are și cu Consiliul Județean și cu
ADI-ul și cu noi. Cu toată lumea are! El încearcă să-și ia banii de undeva, numai că eu
am fost ales de cetățeni să susțin interesele municipiului, nu ale județului. Fiecare își
susține, eu mă zbat pentru cetățenii din municipiul Giurgiu să nu plătească. Dacă
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Consiliul Județean a greșit sau nu a greșit, voit sau nevoit, au semnat un document în
care-și asumau ei angajamentul, o hotărâre de Consiliu și își asumau ei angajamentul că
plătesc. Dumneavoastră sunteți avocatul diavolului, acuma? Gândiți pentru Consiliul
Județean?
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Nu! Gândesc tot pentru
giurgiuveni, mai ales că Girexim-ul a depus rezilierea cu 90 de zile înainte. Da? Și noi ne
întâlnim astăzi, abia cu o săptămână înainte de a intra situația de urgență.
Domnul primar Barbu Nicolae: Păi, în momentul în care se intona imnul de stat,
îmi venea în minte așa, ”deșteaptă-te române din somnul cel de moarte”. Chiar deșteaptăte române pentru că am ajuns să dăm serviciul printr-o asociație care nu are nici un
angajat, care nu are în spate un aparat care să gândească un proces de atribuire a unei
licitații pentru un județ întreg. Și noi în momentul acesta ne trezim....
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Domnule primar, ca să înțeleagă și
colegii mei. Cred că nu au înțeles că am fost într-o situație atipică, care în baza legii unui
A.D..I, cu funcționare, cu U.A.T.-urile respective, ați fost membru contractant și cu drept
de veto la U.A.T. Giurgiu. E adevărat până aici?
Domnul primar Barbu Nicolae: Da!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Dumneavostră ați cerut după ce s-a
semnat contractul A.D.I., să rezilieze un contract unilateral. E adevărat și asta?
Domnul primar Barbu Nicolae: Mai spuneți, o dată!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Dvs., după ce aveam contractul de
funcționare prin A.D.I., respectiv U.A.T. Giurgiu ca membru cu un drept de vot, unul
singur, ulterior ați cerut Consiliului Local să reziliem contractul cu Girexim-ul.
Domnul primar Barbu Nicolae: Contractul de prestări servicii.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Să discutăm de contractul de
prestări servicii!
Domnul primar Barbu Nicolae: Deci, nu contractul de atribuire a serviciului, de
concesionare a serviciului! Sunt două lucruri diferite!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: E bine ca să înțeleagă toată lumea,
practic de ce am ajuns în impasul ăsta. Eu nu-mi doresc și s-a făcut atât zarvă în jurul
acestui contract.
Domnul primar Barbu Nicolae: Încearcă aruncarea pisicii în curtea noastră.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Nu mai vreau ca și Consiliul Local
să fie răspunzător de această chestiune.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu e Consiliul Local!
Domnul consilier Ilie Clement: De ce credeți dvs., domnule consilier, că Primăria,
executivul nostru local, vor să iasă din ceva? De ce credeți?
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Nu pot să iasă fiindcă asta e legea
cadru! Pe de altă parte, este membru contractat prin U.A.T.. Consiliul Local după ce
semnează domnul primar ca ordonator de credite, ca reprezentant al U.A.T.-ului, un
contract comercial de prestări servicii, să vină să ceară dacă nu-i convine ceva,
Consiliului Local, rezilierea acelui contract.
Domnul primar Barbu Nicolae: Păi, poate să-l ceară atâta timp cât contractul a fost
votat de Consiliu, tot Consiliul cere rezilierea. Discutăm de două lucruri diferite!
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Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Eu vă întreb ca să înțeleagă
giurgiuvenii foarte clar.
Domnul primar Barbu Nicolae: Păi, cred că-i băgăm în ceață mai mult! Eu vă
spun! Se încearcă și s-a încercat de multe ori, dar e timp până miercuri. Lăsați să
terminăm procedura și miercuri vom spune mai multe! Dar, haideți să lăsăm, să terminăm
procedura, să-i dăm drumul la acest proiect.
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Să fie atentă doamna secretar, că
practic dânsei, îi revine completa atribuție a legalității în contractul din 2016, secretarului.
Domnului Roșu de altfel, care trebuia să verifice întru totul legalitatea și trebuia să avizați
și să ne atrageți atenția în 2017, imediat. Nu să ne întrunim abia la finele anului 2017, să
lămurim cu facturi neplătite?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu ați înțeles! Nu avem nici o factură! Și încă o
dată, ați rămas cu o idee preconcepută!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Eu am înțeles astăzi că Girexim-ul
se judecă cu A.D.I.-ul pentru facturile U.A.T. Giurgiu.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu! Exclus! Noi nu avem măcar nici o factură, nu
avem nici un litigiu pe sume!
Domnul consilier Anghelescu Adrian Valentin: Atunci e bine!
Domnul primar Barbu Nicolae: Litigiu pe sume, le are cu Consiliul Județean, ca și
garant. Cu noi nu are nici un litigiu!
Doamna consilier Ciocîltan Falan Corina Ionela: Supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri? 1 abținere
(domnul Anghelescu Adrian Valentin).
Declar închisă ședința și vă mulțumesc pentru prezență!
Şedinţa se încheie la ora 1019.

P R E Ş E D I N T E,
Ciocîltan Falan Corina Ionela

SECRETAR,
Băiceanu Liliana

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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