CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 25 iulie 2013,
în şedinţa ordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1400 în prezenţa a 19 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.1378 din 19 iulie 2013 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
ordinară a Consiliului local din data 25 iulie 2013, ora 1400, care are loc în sala de
şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Gâdea Gheorghe
2. Badea Ionuţ
3. Popazu Liviu
4. Truică Liliana
5. Pârlea Victor Constantin
6. Oprişan Gigi
7. Cartojan Dan Liviu
8. Cioacă Ionuţ
9. Măroiu Marian
10.Bălănean Viorel
11.Velicu Florian
12.Ciobanu George Daniel
13.Spoială Slav Gheorghe
14.Cepraga Cornel Sorin
15.Ilie Clement
16.Dinu Cristina Elena
17.Petcu Toma Florin
18.Vladu Alexandru
19. Dinu Ionel
Absenţi:
1. Stanciu Marius
Preşedinte de şedinţă este domnul Popazu Liviu, ales prin H.C.L. nr. 227 din 30
mai 2013.
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Domnul Secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 25 iulie 2013 a fost convocată
şedinţă ordinară, sunt prezenţi 19 consilieri. Conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Popazu Liviu: Supun la vot procesul verbal al şedinţei ordinare
din data de 26 iunie 2013, procesul verbal al şedinţei extraordinare din data 02 iulie 2013.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi procesele verbale au fost
aprobate.
La ordinea de zi am avut iniţial 25 de Proiecte de hotarâre, 3 rapoarte de activitate.
Propunem suplimentarea ordinei de zi cu încă 2 Proiecte de hotărâre care sunt la
mapă şi 2 Informări. Supun la vot Ordinea de zi cu completările menţionate.
Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri?
În unanimitate de voturi Ordinea de zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea
asocierii municipiului Giurgiu cu S.C.PROIMAGE GRUP S.R.L. pentru
administrarea parcului Mihai Viteazul din municipiul Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a dat aviz
nefavorabil.Motivaţia la acest punct este că trebuie respectate destinaţiile oraşului aşa
cum sunt în Planul de Urbanism General. Dacă e parc, parc să fie nu talcioc s-au alte
lucruri.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finanţe.
Domnul consilier Cartojan : Comisia a dat aviz favorabil cu următoarele
amendamente: A solicitat că până la şedinţă S.C. PROIMAGE GRUP SRL să prezinte un
plan de afaceri minimal pentru ca să se intenţioneze o asociere pe o perioadă destul de
lungă. Sunt 25 de ani. E o perioadă de timp foarte lungă. Să începem cu 3 ani.
Domnul consiler Popazu: Mulţumesc!
Domnul Primar Barbu Nicolae: Perioada este foarte mare.Aş dori să se înţeleagă
că această asociere nu vine să distrugă parcul, nu vine să facă talcioc.Este nominalizat ca
parc, legea nu permite să schimbi destinaţia, dar gândirea noastră a fost să existe un
administrator privat în acel parc, să creeze un climat şi de curăţenie şi de utilitate.
Gândirea noastră a fost să existe un administrator la intrare.Un administrator nu
înseamnă un exploatator şi cineva care se ocupă de administrarea parcului.Este
proprietate privată.Aceeaşi gândire avem şi cu Parcul elevilor.Acolo există o cerere a
unui întreprinzător, am cerut să vină cu un proiect mai detaliat.Dorea să facă un parc de
distracţie, cu un trenuleţ, cu tot felul de obiecte de joacă.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumesc domnul Primar!
Domnul consilier Petcu Toma: Aş vrea să plec de la un lucru foarte simplu.Cred că
majoritatea dintre noi am avut posibilităţi personale, domnul consilier Spoială a avut
posibilităţi şi pe mandatele anterioare să fie plecat foarte des afară şi să vadă care este
procedura în Austria, Germania, orice alt părculeţ care poate fi dat sub o fomă de
administrare aşa cum se discută astăzi în şedinţă.Nu cred că suntem noi care inventăm
acum o formă de administrare sub această modalitate şi nu cred că putem să îngrădim
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prin această activitate şi administratorul care va veni acolo.Primăria Giurgiu trece printr-o
perioadă mai dificilă financiar şi trebuie să se găsească soluţii astfel încât să
îmbunătăţească şi să poată menţine la un nivel destul de ridicat ambientul din
Giurgiu.Trebuie să-i dăm posibilitatea partenerului nostru pentru că el vine să-şi asume
într-o perioadă foarte dificilă economic, nu suntem în cea mai bună formă.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Aş vrea să adaug la cele spuse. Noi discutăm
astăzi de un acord de principiu.Când vom ajunge la partea de asociere vreau să trecem ca
atunci când Primăria va avea un interes de a organiza vreo manifestare în acel parc, poate
să-l organizeze fără nici o limitare a accesului.
Domnul consilier Dinu Ionel: Trebuie să gândim la următorul lucru, că firma care
vine în parteneriat cu Primăria va avea şi ea nişte cheltuieli destul de mari,cu privire la
ceea ce vrea să facă acolo.Am înţeles că sunt şi nişte căsuţe care necesită anumite
cheltuieli.Părerea mea este că perioada de la 25 de ani la 3 ani este o perioadă destul de
scurtă.Aş vrea să găsim o cale de echilibru şi să dăm o aprobare cel puţin pe 10 ani.
Domnul consilier Popazu Liviu: Domnul consilier Dinu înaintaţi acest amendament
cu 10 ani?
Supunem la vot prima oară Proiectul care a fost în forma iniţială adică cu 25 de ani.
Cine este pentru?
Nici un vot.
Supunem la vot cu primul amendament( 3 ani).
Cine este pentru? 11 voturi
Abţineri? 8 voturi
Proiectul s-a aprobat cu primul amendament perioada de 3 ani cu 11 voturi.
Punctul 2: proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea
întocmirii studiului de oportunitate şi caietului de sarcini pentru organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă totală de 44,00 mp.,situat în municipiului Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz favorabil.
Solicităm să se prezinte nişte schiţe de talii arhitecturale pentru că nu ne dăm
seama ce ar implica, ce impact ar avea asupra locatarilor imediat din spatele acestor
construcţii.
Domnul consilier Popazu Liviu: Comisia de urbanism.
Domnul consilier Dinu Ionel: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Domnul Primar Nicolae Barbu: Aş vrea să lămuresc acum şi pentru
celelalte.Discutăm de un aviz de principiu.Nu pot să-i cer acelui om să-şi facă un proiect
când ştie că nu-i dai.De aceea se cere aviz de principiu Primăriei, să vadă care sunt
condiţiile, ce doreşte din punct de vedere funcţional,ce cerinţe are Primăria.
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Domnul consilier Spoială Gheorghe: Domnul Primar colegul a ridicat o problemă
la un proiect de idee, cu aproximaţie ce se doreşte.Un desen simplu care nu implică o
sumă mare de finanţare.Aici ne-a prezentat o bărăcuţă care arată cu totul neestetic.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Pe acel amplasament există o baracă, are contract
de închiriere pe acel spaţiu şi doreşte concesiunea.Doreşte să aibă certitudinea că acel
teren nu se va schimba peste un an.Drept urmare a acerut un aviz de principiu să
demareze paşii următori.
Domnul consiler Popazu Liviu: Alte discuţii dacă mai sunt pe marginea acestui
proiect de hotărâre? Supunem la vot.Cine este pentru?Împotrivă? Abţineri?În unanimitate
de voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 3: proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea
întocmirii studiului de oportunitate şi caietului de sarcini pentru organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă totală de 50,00 mp.,situat în municipiul Giurgiu, adiacent Bloc
A1,Bulevardul Daciei
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei buget finanţe.
Domnul consiler Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consiler Popazu Liviu: Raportul comisiei de urbanism.
Domnul consilier Dinu Ionel: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 4: proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea
întocmirii studiului de oportunitate şi caietului de sarcini pentru organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă totală de 50,00 mp., situat în municipiul Giurgiu, strada Tineretului,
Bloc E2, adiacent spaţiu comercial
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de urbanism.
Domnul consilier Badea Ionuţ: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
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Punctul 5: proiect de hotărâre privind acordarea avizului de principiu în vederea
întocmirii studiului de oportunitate şi caietului de sarcini pentru organizarea şi
desfăşurarea procedurii de concesionare prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă totală de 361,00 mp., situat în municipiului Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilieCarojan Dan : Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de urbanism.
Domnul consilier Dinu Ionel: Comisia de urbanism a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 6: proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate
privată a unor terenuri situate în intravilanul municipiului Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Carojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 7: proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractului de
asociere în participaţiune nr.10827048/27.08.1996 şi actelor adiţionale, încheiate
între municipiul Giurgiu şi Societatea Comercială EUROMEDIA GROUP S.A.
Bucureşti
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 8: proiect de hotărâre privind prelungirea duratei de folosinţă gratuită a
două apartamente pentru tinerii postinstituţionalizaţi
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Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 9: proiect de hotărâre privind modificarea termenului de valabilitate a
Planului Urbanistic Zonal”Pensiune Casa Barbu Giurgiu” aprobat prin
Hotărârea Consiliului Local nr.142 din 26 mai 2011
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotarârea a fost aprobată.
Punctul 10: proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local
al Municipiului Giurgiu nr.6 din 31 ianuarie 2013
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz
favorabil. Dar consider că dispoziţia din hotărâre este abuzivă întrucât există societate
specializată pentru întreţinerea curăţeniei în municipiu.
Domnul Primar Nicolae Barbu: Domnule Spoială începeţi să gândiţi ca persoana
aceea care arunca coji de seminţe pe stradă şi fiind intervievat a spus „Păi ce nu are
Primăria Serviciul de Salubrizare să facă curăţenie?” Aveţi un stil de a tragidiza, de a crea
o stare, populaţia ascultă şi o să zică că 20 mil o să plătească dacă lasă o punguliţă în faţa
casei. Aş vrea să vă reamintesc că amenda este de la 200-1000 lei persoane fizice şi de la
500-2000 lei persoane juridice.Şi dumneavoastră faceţi parte din persoanele plimbate prin
lumea aceasta, dacă observaţi fiecare se duce şi îşi curăţă zăpada din faţa instituţiei sau
din faţa sediului firmei, îşi mătură în faţa firmei nu aşteaptă să vină serviciul de
salubritate să-i ia mizeria din faţa casei. Se spune că civilizaţia s-a născut la ţară. Oamenii
de la ţară îşi curăţă şi mătură curtea, din faţă până la şosea, inclusiv rigola de scurgere a
apei. Ideea nu este de a da amenzi.Am dat o singură amendă.Unii au înţeles, alţii nu au
înţeles. Atunci trebuie să găseşti metoda coercitivă care este de 200 lei, jumătate din
minimul amenzii este de 100 lei, dar trebuie să ştie că şi în faţa casei dacă este mizerie pe
el îl deranjează. Dacă cineva a venit şi i-a aruncat nu ştiu ce mizerie face curăţenie el.
Oamenii trebuie să conştientizeze că nu poate plăti Primăria la infinit o societate să
măture în fiecare dimineaţă în faţa casei lui. Este greu să facem lucrul acesta.Le este greu
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şi acestora că trebuie să ia o stradă de la un capăt la altul şi în spatele lor s-a făcut mizerie
la loc. Această decizie nu avenit ca să le luăm banii din buzunar oamenilor, dar trebuie să
conştientizeze că oraşul este al tuturor şi eforturile care le face Primăria de a plăti acei
furnizori de servicii să întreţină oraşul Giurgiu, acele cheltuieli sunt foarte mari şi o să
ajungem să aruncăm banii într-o groapă dacă în spate nu vine acel spirit civic şi să
rezolve problema. Amenzile nu sunt mari.Sintagma asta nu am inventat-o eu, există
oriunde în ţara asta, nu trebuie să dăm legi pentru o stare de fapt, trebuie să creăm un
cadru legislativ şi oamenii să se supună acelui cadru legislativ.Eu cred că oamenii vor
înţelege.
Domnul consilier Popazu Liviu: Alte discuţii?
Domnul consilie Dinu Ionel: Igiena, cultura fac parte din cultura unei naţiuni, a
unui popor. Ceea ce se întâmplă în Giurgiu sunt lucruri terifiante. Noi avem lucruri mult
mai importante de făcut în municipiul Giurgiu. Oamenii mor de foame, este o situaţie fără
precedent, o stare de spirit în care oamenii sunt bulversaţi, iar noi ne jucăm cu vieţile
acestor oameni. Ca să dai 20 mil. o amendă e un lucru pe care eu nu l-am mai întâlnit
într-o ţară cu un salariu atât de mic şi într-o criză financiară fără precedent. Rugămintea
mea este să educăm oamenii, să avem posibilitatea pein şcoli, prin biserică, din om în om
putem să creem o stare de obişnuinţă şi să-i ducem acolo la gradul de civilizaţie, încât să
nu mai facă lucrul acesta.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi .Împotrivă? 1 vot (dl.
Consilier Dinu).Abţineri? În unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 11: proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
Asociaţiei Club Sportiv Municipal DUNĂREA Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Catojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Ilie Clement: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Domnul consilier Oprişan Gigi.
Domnul consilier Oprişan Gigi: Aş vrea să stabilim de la început că eu aşa am
înţeles când s-a înfiinţat acest club. Acest club C.S.M.Dunărea Giurgiu este făcut pentru
copii giurgiuvenilor si pentru giurgiuveni. Vreau să punem la punct si să stablim de la
început, că discută lumea prin târg, că la acest club ar veni oameni din afară, de la
Slobozia, de la Malu. Eu treaba asta nu vreau să se întâmple.Am văzut aici o propunere
de stat de personal. Vis-a-vis de anumite persoane am ceva rezerve. În anul 2008,în
momentul în care criza financiară s-a făcut simţită la Giurgiu, la secţia de fotbal s-a făcut
un parteneriat cu Clubul Sportiv Şcolar pentru echipele de juniori. În felul ăsta echipa
C.S.M. Dunărea Giurgiu a economisit o grămadă de bani mai bine de 150 milioane lunar,
privind salariile celor 3 antrenori care antrenau fiecare dintre ei câte 3 grupe de juniori,
privind cheltuielile de materiale,deplasările la joc şi aşa mai departe. A fost un parteneriat
benefic pentru Clubul Dunărea Giurgiu, care s-a desfiinţat ulterior. Eu propun o asociere
cu Clubul Sportiv Şcolar pentru ca acesta să aibe în continuare finalitate.Clubul Sportiv
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Şcolar în general are o activitate numai de juniori. În felul ăsta se economisesc nişte bani
şi noi ca giurgiuveni putem să avem copii noştri cuprinşi în aceste activităţi. Aş vrea să
întreb şi profit de acest lucru că este domnul preşedinte al clubului, de ce la tenis de
masă,fotbal, atletism, aşa cum există la handbal la domnul Lixandru Relu,pe care şi noi
putem să-l verificăm aşa cum este la handbal.Vreau să vă spun că anul acesta 2013
Clubul Sportiv Şcolar a avut buget de 200 milioane un an întreg.Clubul Dunărea va avea
un buget de 2 miliarde în 2 luni.Gândiţi-vă şi dumneavoastră la ce nivel ne situăm?Şi care
este activitatea Clubului Şcolar? Elevul Bîrlădeanu a obţinut o medalie de argint, el nu
este cuprins nicăieri la Clubul CS Dunărea Giurgiu. Este antrenat de către un profesor
bun,care nu este angajat nicăieri şi face un lucru voluntar. O altă întrebare pe care aş vrea
să o pun este pe ce criterii au fost angajaţi unii dintre ei. Un preparator fizic trebuie să
aibă neapărat studii superioare de atletism. Eu nu mă opun faptului că oamenii ăştia sunt
angajaţi la Club, dar pe lângă oamenii ăştia ne trebuie nişte oameni competenţi.
Domnul Primar Nicolae Barbu: Sunt întrebări pertinente,dar până la urmă
corecte.Aş vrea să observaţi că în faţă aveţi fiecare un stat de funcţii şi nişte nume
trecute.Noi nu aprobăm astăzi persoanele respective, în afară de preşedinte care este prin
statut,celelalte persoane nu sunt angajate şi nu aprobăm prin hotărâre de consiliu
angajarea lor. Au trecut informativ cam la cine s-au gândit.
Domnul consilier Oprişan Gigi: Aş vrea să vă gândiţi domnule Primar la unul
dintre salarii care s-a depăşit cu mult decât pe cele care le avem noi în învăţământ.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Dintr-o dorinţă de a reînvia Clubul Sportiv
Dunărea Giurgiu ne trezim acum cu dorinţa unor oameni de a realiza personal de a
denatura un pic această dorinţă de a înfiinţa Clubul, în care să atragem tinerii să-şi
găsească un loc şi să nu mai fie nevoiţi părinţii să le susţină anumite cheltuieli.Pentru că
în acest moment asta se făcea. Am considerat că putem să facem pentru tinerii acestui
oraş, să poată fi angajaţi într-o mişcare sportivă care este la dispoziţia Primăriei şi care
este guvernată de legi, care guvernează finanţarea bugetară.Aş avea o propunere. Sunt
economist şi nu o să spun niciodată că mă pricep la toate, n-am ajuns la gradul ăla de
nebunie încât să spun că sunt bun la toate. Nu mă pricep la partea asta sportivă. De aceea
am fost de acord când s-a constituit acest Club ca domnul Dinu care a făcut parte şi a fost
sportiv să facă parte din Adunarea Generală a Acţionarilor.Aş avea o rugăminte.Chiar
dacă nu o aprobaţi o s-o stabilesc la nivelul de executiv, care e bine s-o aveţi în calcul.Voi
numi, doar pentru informare, nesalarizaţi, pe domnul consilier Dinu Ionel şi pe domnul
consilier Oprişan Gigi,ca fiecare decizie care se va lua la acest club să treacă prin filtrul
experienţei dumnealor şi dânşii să-mi spună că este oportună această cheltuială, nu este
oportună, este legală, nu este legală. V-am spus nu sunt angajaţi, nu vor fi remuneraţi, dar
vor da executivului garanţia că este cineva din partea executivului şi orice cheltuire a
banului public se va da sub viza dumnealor.E salariu prea mare, nu consideră că e salariu
bun, lucrăm la statul de salariu şi vedem dacă merită acest om.Nu pot să-i dau unui
antrenor care antrenează echipa de handbal, echipa care e în divizi A, la fel cu un antrenor
care antrenează echipa de handbal, echipa care e în divizia A, la fel cu un antrenor care
este de juniori şi care nu are carte. Poţi să ai un antrenor la 2-3 echipe de juniori.Avem
echipă de tenis de masă care este un singur antrenor şi are 30-40 de copii şi el îi
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antrenează.Acest punct de vedere este pertinent şi am stabilit o sumă de bani ca să aibe
disponibil să poată să se afilieze să nu stăm tot timpul să facem rectificări bugetare să le
mai dăm.Orice sumă cheltuită va fi sub girul celor doi.Dacă consideraţi că trebuie să fie 3
şi mai e cineva care are experienţă sportivă, mai punem şi pe al treilea ca să nu se
certe.Preşedintele organizează clubul, cu tot ce înseamnă.Dânşii îşi dau girul asupra
plăţilor făcute.O supervizare, un fel de control financiar preventiv asupra sumelor
plătite.Sunt persoane care au beneficiat de-a lungul timpului de această pregătire
sportivă.Este punctul meu de vedere chiar dacă trecem prin hotărâre de consiliu ei vor fi
supervisor-ii mei atunci când se vor face cheltuirea banului.Să nu credeţi că aceste 2
miliarde i-am luat din contul Primăriei şi i-am aruncat în contul dumnealor. Pe măsură ce
au cheltuieli îmi vin cu lista cu ce trebuie să plătească vizate de cei doi.Cât aveţi nevoie
să plătiţi săptămâna aceasta? 300 milioane? Am făcut viramentul bugetar din contul
Primăriei în contul Asociaţiei. Fac plăţile exact pe acele domenii. Avem nevoie de
echipament, de 200 milioane, mai merge şi pe sponsorizări, la echipament punem
C.S.M.Dunărea Giurgiu, mai punem şi un sponsor, mai pune 10 mil, 5 mil, găseşte o
formă.Este o organizaţie nonguvernamentală.Asta nu înseamnă că trebuie să stea cu mâna
întinsă la Primărie şi noi îi dăm tot timpul. Acesta este punctul meu de vedere.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumesc!
Domnul consilier Dinu Ionel: Stimaţi colegi! Cinste pentru cine a dat curs la acest
fenomen social care s-a înfiinţat în Giurgiu. E o mişcare profundă cu elemente care în
momentul de faţă are sustenabilitate.Sunt mândru că în municipiul Giurgiu există echipă
de handbal la nivel naţional de Divizia A. Un lucru senzaţional ca acest oraş să se bucure
de o echipă de Divizia A.Fotbalul nu a urcat scara ierarhică în Divizia A.Este o echipă
care este adusă artificial şi improvizată la Giurgiu.Am o propunere la dumneavoastră.
Salariile ar trebui făcute după criteriul de performanţă.Nu poţi să-i dai un salariu la un
antrenor care se înfiinţează o nouă echipă şi să plăteşti un antrenor de divizie naţională.
Vreau să mă implic pentru Dunărea, dar vreau să facem diferenţe între oameni în funcţie
de valoarea lor. Salariile să fie date pe merit şi în funcţie de performanţe.Vă mulţumesc!
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumesc!
Domnul Vintilă Ion: Bugetul abia acum se face.Deci la ora actuală avem 11 secţii
de juniori, avem 2 echipe de seniori, respectiv Dunărea Giurgiu care am înfiinţat-o, avem
echipa de seniori handbal.Acest club nu doreşte decât copii noştri să vină să facă
sport.Acest club nu doreşte să scoată bani din buzunar la nici un părinte cum s-a mai
făcut până acum.Acest club doreşte decât sănătatea acestui oraş şi acestui lăcaş care trăim
în el.Sunt foarte mândru că sunt preşedinte ales de dumneavoastră la acest club, că îmi
voi continua activitatea la acest club care se numeşte Dunărea Giurgiu.Doresc să avem un
oraş care vrea să fie sănătos prin sport.Vă mulţumesc!
Domnul consilier Popazu Liviu: Vă mulţumesc domnul Vintilă! Vă rog frumos să
formulaţi amendamentul.
Domnul Secretar Roşu Petre: Amendamentul propus de domnul Primar ar putea fi
la art.3 alin.2 „Se desemnează domnul consilier Dinu Ionel şi domnul consilier Oprişan
Gigi să monitorizeze activitatea Asociaţiei Club Sportiv Dunărea Giurgiu”.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mai este vreo propunere?
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Domnul consilier Vladu Alexandru: Propun pe domnul consilier Velicul Florian.
Domnul consilier Popazu Liviu: Supunem la vot proiectul de hotărâre cu
amendamentul propus.Cine este pentru? 18 voturi. Împotrivă?Abţineri? 1 vot(dl.consilier
Cepraga).În unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 12: proiect de hotărâre acordarea unui sprijin financiar Şcolii
Gimnaziale nr.10 din Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan:Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de învăţământ.
Domnul consilier Ilie Clement: Comisia de învăţământ a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Domnul consilier Vladu Alexandru.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Vreau să fac câteva completări. Este vorba de
un program care se numeşte „Şcoală după Şcoală”,el a fost finanţat din fonduri europene
din ianuarie 2011 până în august 2013. La vremea respectivă s-a făcut un acord de
parteneriat în care a fost inclusă şi Primăria municipiului Giurgiu.Prin acordul de
parteneriat din anul 2011 Primăria municipiului Giurgiu se obligă să continue acest
program pe 2 ani de la terminarea lui. Programul pe fonduri europene se termină în luna
august, pentru asta am propus până la sfârşitul anului să introducem acest program şi să
continuăm acest program care se desfăşoară la Şcoala nr.10 fiind un program foarte bun
pentru copii.Mulţumesc!
Domnul consilier Popazu Liviu: Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul de
hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotărârea a fost aprobată.
Punctul 13: proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în sumă
de 40.000 lei Asociaţiei „The Rotary Women Club” Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Am personal o întrebare. Nu văd necesitatea referatului de anchetă socială în cazul
acesta. Până la urmă s-au deplasat la adresa firmei, au constatat ce fel de activitate are şi
unde este urgenţa din această constatare. Mai degrabă se deplasau unde se face centru,
dacă tot făceau o anchetă.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumim pentru sugestie. Alte discuţii?
Domnul consilier Petcu Toma: Apreciez foarte mult activitatea Clubului „Rotary
Women”. Am o rugăminte ca de fiecare dată, pe fiecare proiect care primeşte sprijinul,
vorbesc de Consiliul Local, pe acele plăcuţe de reclame să fie pus şi lucrul acesta.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Se face o confuzie şi vreau să o lămurim de la
început. Deja unele zvonuri sunt că se dau banii aceştia la Clubul „Rotary Women”. Aşa
cum am stabilit de la început când am demarat acest proiect de finanţare şi de
sponsorizare pentru Centrul de zi pentru copii ar trebui să avem o asociaţie care să fie
implicată în această acţiune, prin care să se desfăşoare practic această activitate. Deci
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banii aceştia nu merg către Club , practic trec prin Club pentru finanţarea prin
sponsorizare a Centrului de zi pentru copii. Noi am făcut un apel la începutul acestei
acţiuni către firmele din oraş şi avem deja câteva firme care s-au înscris cu sponsorizări.
Zilele acestea am demarat lucrările, o parte din firmele care s-au angajat pentru
sponsorizări au şi demarat lucrările. În cursul zilei de ieri deja s-a turnat placa peste
parter cu nişte eforturi considerabile. Nici Primăria municipiului Giurgiu şi Consiliul
Local nu putea să stea deoparte şi au considerat că este bine să venim ca sponsori pentru
această acţiune. Este o acţiune a oraşului şi în final se vorbeşte de Giurgiu şi de lucruri
bune pe posturile naţionale de televiziune. Mulţumesc!
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumim! Domnul consilier Dinu Ionel.
Domnul consilier Dinu Ionel: Mulţumesc Domnule Preşedinte! E un paradox că
noi dăm la Clubul” Rotary Women” bani. Eu ştiu că acest club la nivel mondial se
implică în viaţa socială a copiilor, a oamenilor şi totodată şi în educaţie. Vă mulţumesc!
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumim! Domnul consilier Petcu Toma.
Domnul consilier Petcu Toma: O completare aş vrea să fac. Eu nu am pus
problema că intră banii la Clubul „Rotary Women”. Am văzut că Rotary are o procedură
O.K. din punctul meu de vedere, să brenduiască tot ceea ce construieşte. Am rugămintea
ca la toate obiectivele la care Consiliul Local participă prin sponsorizare să fie brenduit
cu acest lucru.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 14: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate a Contractului de delegarea serviciului de specialitate pentru
gestionarea câinilor fără stăpân până la data de 31.12.2013
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Bălănean Viorel : Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei buget finanţe.
Domnul consilie Carojan Dan: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 15: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate a Contractului de delegare a Serviciului de întreţinere, administrare
mobilier stradal, marcaje rutiere, parcări şi fond locativ până la data de
31.12.2013
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Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe:Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan :Comisia de buget-finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Cepraga Sorin: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 16: proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de
valabilitate a Contractului de delegarea Serviciului de iluminat public până la
data de 31.12.201
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Donmul consilier Popazu Liviu :Raportul comisiei de buget finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Cepraga Sorin: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 17: proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului de
funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe : Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz faborabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 18. proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului
de Funcţii ale Direcţiei de Impozite şi Taxe Locale Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe:Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz favorabil.
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Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 19. proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi Statului
de funcţii pentru Aparatul de Specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu
şi Direcţia de Evidenţă a Persoanelor
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finaţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Domnul consilier Vladu Alexandru.
Domnul consilier Vladu Alexandru: La organigramă avem o mică problemă care
dintr-o mică eroare a fost făcută într-o şedinţă anterioară. Este vorba de relaţia directă a
viceprimarilor cu Direcţia economică, unde am un amendament că trebuie continuată
acea linie de sub Primar până la Direcţia economică pentru că este normal ca fiecare
Primar să aibă legătură strânsă cu partea economică, să ştie ce planuri îşi face atât pentru
reparaţii şi investiţii. Nu au fost probleme de natura aceasta că nu am avut legătura cu
partea economică, dar trebuie să fie prevăzută şi în organigramă. Deci continuarea liniei
de sub viceprimari inclusiv cu Direcţia economică.
Domnul Primar Barbu Nicolae: După cum ştiţi în momentul în care s-a stabilit
funcţia de administrator public şi s-a desemnat persoana prin acea funcţie
administratorului public s-au stabilit şi nişte atribuţii şi delegarea acelor atribuţii de către
Primar către administratorul public. Dacă observaţi pe toată organigrama funcţia
administratorului public este peste funcţia viceprimarilor şi a secretarului. Tot atunci
după ce s-a stabilit organigrama s-au stabilit delegări de competenţă către viceprimari.
Delegări de competenţă care le dă Primarul. Într-un mod foarte corect de lucru am stabilit
cu cei doi viceprimari să stabilească care sunt domeniile dumnealor şi unde consideră că
sunt mai folositori executivului, pe ce domenii şi ce direcţii. Dumnealor au stabilit şi leam dat acea delegare de competenţă. Nu ştiu dacă cineva ţine să aibă o linie trecută şi
deasupra lui. Dar vreau să vă spun un singur lucru, le spun şi consilierilor care nu cunosc
şi viceprimarilor, delegarea de competenţe stă exact în puterea Primarului. Veti trasa
această linie şi veţi trece şi peste Direcţia economică. Domnul viceprimar a spus că nu a
fost îngrădit în nici un fel, dreptul dumnealor de a cere relaţii de la acea direcţie, dar am
considerat că Direcţia ecomică, plata sumelor de bani să se facă direct de către Primar ca
ordonator principal de credit şi în lipsa acestuia conform legii, nu conform unei hotărâri a
consiliului local preia automat administratorul public,atunci când ai funcţia de
administrator public. Drept urmare văd doar o problemă de orgoliu personal să prelungim
o liniuţă pe Direcţia economică, atâta timp cât eu nu voi da competenţe. Atunci pentru ce
facem prelungirea?
Domnul consilier Popazu Liviu: Am înţeles solicitarea domnului viceprimar Vladu
, reprezintă doar o problemă de principiu nu constatăm dreptul Primarului de a delega
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competenţe către Admnistratorul public. Dar legătura cu Direcţia economică trebuie să
existe şi din partea viceprimarilor. Ca lucrurile să fie şi mai clare aş aminti că această
modificare s-a efectuat în urmă cu câreva luni de zile printr-o hotărâre de consiliu pe care
noi am votat-o fără să fim foarte atenţi, iar această modificare nu era trecută în
fundamentarea hotărârii şi cu această ocazie dorinţa era să revenim din punct de vedere al
organigramei la situaţia normală care exista până atunci. Nu e vorba de competenţe acolo
unde domnul Primar le transmite către cine vrea dumnealui. Din actuala oraganigramă se
înţelege că Administratorul public este şeful viceprimarilor ceea ce conform legii nr.286
nu este corect.Viceprimarul se subordonează Primarului. Administratorul public este la
acelaşi nivel cu Viceprimarii şi Secretarul. Cred că pentru rezolvarea acestei probleme
care s-a ivit este ca Administratorul public să coboare un pic la nivelul viceprimarilor în
organigramă şi atunci este clar pentru toată lumea. Şi în funcţie de dispoziţia Primarului
care deleagă competenţe acţionăm fiecare cum ne spune Primarul. În concluzie am şi eu
un amendament. Poziţionarea Amnistratorului public la nivelul viceprimarilor şi
Secretarului. Mulţumesc!
Domnul Administrator public Vucă Emil: Departe de mine de a mă situa peste
dumneavoastră care sunteţi aleşii giurgiuvenilor. Contractul meu este unul de mandat
încheiat cu Primarul în baza legii. Singura chestiune care vreau să o supun atenţiei
dumneavoastră este că nu puteţi să modificaţi această organigramă până nu aveţi un aviz
de la ANFP. Motiv pentru care v-aş sugera ca în măsura în care vreţi să o modificaţi să
cereţi avizul de la ANFP şi după aceea să o supuneţi la vot. Vă mulţumesc!
Domnul secretar Roşu Petre: Domnul Primar a spus că prelungirea liniei către
viceprimari nu implică nimic din punct de vedere al delegării competenţelor prevăzute de
lege. Se poate trage linie, se poate coborî Administratorul public la nivelul viceprimarilor,
este organigramă. Dar orice organigramă se face cu avizul ANFP, orice modificare se
face cu avizul ANFP. Aceasta e legea 188.
Domnul consilier Petcu Toma: Aş avea o întrebare. Dacă acea modificare este
legată de diagrama de relaţii, sau de numărul de posturi?
Domnul secretar Roşu Petre: Legea nu precizează. Este legată de organigramă.
Domnul consilier Popazu Liviu: Domnul Secretar din punct de vedere legal putem
să propunem aceste amendamente?
Domnul secretar Roşu Petre: Din punct de vedere legal v-am spus că este legal
ceea ce aţi propus. Numai că avizul prealabil în cazul acesta nu se mai respectă proiectul
domnului Primar. Putem să aprobăm cu amendamentele şi solicităm avizul pe relaţia de
subordonare.
Domnul consilier Popazu Liviu: Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma
iniţială, cum a fost prezentat de către executiv. Cine este pentru? Nici un vot. Împotrivă?
Abţineri? 2 abţineri. Supunem la vot proiectul de hotărâre cu amendamentele propuse.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi hotărârea a fost
aprobată.
Punctul 20. proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului
local de venituri şi cheltuieli pe anul 2013 şi a Listei de Investiţii aferente
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Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finaţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finaţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Domnul consilier Spoială Gheorghe.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Sunt două poziţii la care se suplimentează din
şedinţa precedentă. E vorba de execuţii spaţii de agrement 1230 mii şi o expertiză tehnică
la o şcoală de 50 mii. Prin diminuarea altor poziţii din buget şi în principal m-aş referi la
reparaţii trotuare şi carosabil, lucrări de canalizare şi altele. Oportunitatea este să reparăm
trotuare, carosabil şi altele şi după aceea să intrăm pe partea de creearea de spaţii de
agrement. Vă mulţumesc.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Vreau să aduc în faţa dumneavoastră faptul că
noi am avut deja prima licitaţie pentru Proiectul Pan 9-european şi la prima licitaţie nu
am avut nici o firmă să se înscrie pentru execuţia acestor lucrări. Am scos de două ori la
licitaţie această lucrare. În următoarele două săptămâni vom şti clar dacă va veni o firmă
pentru execuţie. Având experienţa primei licitaţii, trebuie să tragem un semnal de alarmă,
să vedem clar tot ce avem noi la ora actuală pe lista de investiţii, să vedem care sunt
priorităţile oraşului nostru la ora actuală şi să gândim că totuşi ar fi păcat ca acest proiect
Pan 9-european să nu-l putem să-l ducem la sfârşit. Probabil va trebui să renunţăm la
unele poziţii din listă, într-o şedinţă următoare pentru a redistribui aceşti bani către acest
program Pan 9-europen. Aşa cum sunt informaţiile la ora actuală sigur se va ajunge la
această situaţie. Vă mulţumesc.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Dacă observaţi domnul Spoială nu se renunţă la
reparaţii de trotuare. Noi ne prevăzusem o sumă de 4 miliarde provizoriu crezând că
începem lucrări de reparaţie în trimestrul I şi trimestrul II. A fost şi lipsa mea de
experienţă n-am ştiut că rectificările bugetare în noiembrie anul trecut, nu se fac decât din
trimestrul III. Drept urmare, la vremea respectivă trecusem cheltuieli foarte mari. Ştiţi
foarte bine poziţia noastră vis-a-vis de constructorii care au stricat acele lucrări, poziţia
intransingentă a noastră faţă de ei şi faptul că toate lucrările le-au făcut ei, nu a mai fost
nevoie de o sumă aşa de mare pusă de-o parte ca să facem reparaţii de trotuare. Am
preferat să construim trotuare. Să mergem în zonele unde este pământ, unde este noroi şi
să-i facem măcar trotuarul. Este vorba de Şcoala generală nr.1. De ce avem nevoie de
expertiză? Şcoala aceea este cea mai veche Şcoală din Giurgiu şi are nevoie de reparaţie
capitală, este şi monument. Avem nevoie de această expertiză ca să putem să promovăm
un proiect şi să primim fonduri europene, fie fonduri de la buget. Să nu ne găsească
sfârşitul de an când se mai fac redistribuiri de bani măcar să avem expertiza, să avem unb
deviz să ştim în acel moment ce sumă de bani şi cu acele documente să mergem la
guvern.Vis-a-vis de parcul de agrement din Alei, la vremea când am gândit bugetul anul
trecut, luasem în considerare anumite elemente de cheltuieli. Proiectul care l-am făcut la
sfârşitul anului trecut a fost estimativ. Acum discutăm pe sume certe. Dacă observaţi nu
sunt numai cheltuieli, avem amenajare în parcuri, avem la şcoli un gărduleţ protector,
tocmai ca să nu iasă copii direct din curtea şcolii în stradă, să poată fi obligaţi prin acel
gard să mai facă câţiva paşi până la trecerea de pietoni. La vremea respectivă nu am avut
proiecte, s-a mers pe o gândire. Fiind proiect promovat de partea bulgară s-ar putea ca
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elementele de costuri să fi fost similare cu cele din Bulgaria atunci când s-a depus
proiectul la Uniunea Europeană. Locurile de joacă pentru copii, alături de străzi, alături
de canalizare şi apă, reprezintă priorităţi.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 21. proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi
subvenţii pe anul 2013
Domnul consiler Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finanţe.
Domnul consilier Cartojan Dan. Comisia de buget finaţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a fost aprobată.
Punctul 22. proiect de hotărâre privind aprobarea contractului de credit
pentru investiţii pentru proiecte finanţate din fonduri europene, a contractului de
ipotecă asupra creanţelor rezultate din veniturile bugetare locale şi a contractului de
ipotecă mobiliară-conturi, încheiate cu CEC BANK
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finaţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finanţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotărârea a afost aprobată.
Punctul 23. proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de încheiere al
exerciţiului financiar-contabil pe anul 2013-semestrul 1
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finaţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finaţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotărârea a fost aprobată.
Punctul 24. proiect de hotărâre privind nominalizarea unei persoane în Consiliul
de Administraţie la Societatea Comercială APA SERVICE S.A. Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finanţe.
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Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finaţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotărârea a fost aprobată.
Punctul 25. proiect de hotărîre privind aprobarea unei Convenţii de plată între
Municipiul Giurgiu şi Societatea Comercială Întreţinerea Peisagistică a Spaţiilor Verzi
S.A. Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei juridice.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Comisia juridică a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de buget finaţe.
Domnul consilier Cartojan Dan: Comisia de buget finaţe a acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Raportul comisiei de servicii publice.
Domnul consilier Cepraga Sorin: Comisia de servicii publice a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotărârea a fost aprobată.
Domnul consilier Popazu Liviu: Trecem la cele 2 proiecte de hotărâre
suplimentare.
Punctul 26. proiect de hotărâre privind constatarea dreptului de proprietate
privată a unui teren situat în intravilanul municipiului Giurgiu
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Domnul Primar Barbu Nicolae.
Domnul Primar Barbu Nicolae: De ce a fost nevoie să venim cu acest proiect de
hotărâre în regim de urgenţă. Acel grup de acţiune locală pe probleme de pescuit au
primit în urmă cu 5-6 luni o finanţare pe fonduri europene de aproape 2 milioane de euro
pentru dezvoltarea pescuitului în judeţul Giurgiu. Am avut o oportunitate de a oferi cu
finanţare integrală europeană în limita 300 mii euro, realizarea unei zone de agrement a
unui ponton pentru ambarcaţiuni mici, hidrobiciclete, bărci. Depunerea trebuie să o facem
în august şi proiectul respectiv, singurul loc unde puteam să-l facem, într-o zonă vizibilă,
într-o zonă accesibilă pentru locuitorii oraşului era la Podul Bizet înspre partea Canalului
Cama. Dunărea este scăzută, se poate amenaja, se poate măsura terenul, se poate vedea
care este domeniul public al Primăriei şi ala Consiliului Local şi am făcut aceste
măsurători, am constatat dreptul de proprietate asupra acelui teren, după ce acest acord al
dumneavoastră este pentru intabularea acelui teren şi avea documentele necesare să
depunem acel Proiect de 300 mii euro.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotărârea a fost aprobată.
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Punctul 27. proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării între Muncipiul
Giurgiu şi Asociaţia The Rotary Women Club Giurgiu, pentru înaintarea proiectului
„Centrul social de zi pentru copii Giurgiu” în cadrul Programului Fondul ONG
România
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii?
Domnul Primar Barbu Nicolae: Aş vrea să completez, fiind pus pe ordinea de zi în
regim de urgenţă, aş vrea să aduc anumite clarificări. În urmă cu câteva săptămâni am
semnat un contract de asociere între acest ONG şi Primăria municipiului Giurgiu şi
Antena 3, privind asigurarea organizării, finanţării şi punerea în funcţiune a Centrului
social de zi pentru copii cu nevoi. Cei de la ONG nu au stat, ştiau că şi-au asumat o mare
responsabilitate de a duce la bun sfârşit acest proiect, de a-l susţine financiar , dar trebuie
să ne gândim că vor fi nişte costuri de întreţinere. Vor accesa un fond european destinat
ONG-urilor, prin această sumă de bani , este vorba de 260 mii euro. Aceşti bani în
proporţie de 90% au finanţare europeană, 9% este finanţarea municipiului Giurgiu, 1%
finanţarea ONG, vor asigura dotarea acestui centru social de zi şi întreţinerea lui,
susţinerea financiară a acestuia timp de 2 ani. Era oportunitatea de a da succes acestei
iniţiative şi de a avea sursele necesare timp de 2 ani.Proiectul se depune la sfârşitul lunii.
Drept urmare am considerat că timpul a fost scurt de a se documenta dumnealor, de a face
proiectul şi am considerat să-l depunem în regim de urgenţă şi să-l supunem aprobării
consiliului.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supunem la
vot proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotărârea a fost aprobată.
Domnul consilier Popazu Liviu: Dacă sunt discuţii asupra Rapoartelor de activitate
sau a Informărilor? Dacă nu sunt, trecem la diverse.
Domnul consilier Dinu Ionel: Aş vrea să pun o întrebare domnului Primar cu
privire la memorandumul de înţelegere dintre Zona Liberă Giurgiu şi Zona Liberă din
China. Care sunt consecinţele şi ce efecte creează acest memorandum?
Domnul Primar Barbu Nicolae: În urma vizitei care am efectuat-o cu domnul
Ministru al marilor investiţii şi infrastructurii în China, cu ocazia acestei vizite şi al
Forumului aleşilor locali în Europa de sud-est şi regiunile din China, am avut
oportunitatea să semnez în numele Zonei Libere Giurgiu acest memorandum de
înţelegere, de colaborare. La momentul acesta crează un cadru colaborărilor viitoare. Eu
nu spun că din semnarea acestui memorandum nu-mi aloc merite mai mari, decât că s-a
deschis o poartă în vederea acestei colaborări. Am înţeles din corespondenţa pe care am
făcut-o după încheierea acestui forum că şi-au manifestat disponibilitatea de a veni
reprezentanţii Zonei Libere din Chongqing şi să facem un schimb de experienţă, să vadă
care este percepţia Uniunii Europene asupra Zonelor Libere şi care ar fi oportunitatea de
colaborare. E greu să te înfrăţeşti cu o comună sau cu un sat din China fiindcă acest oraş
Chongqing avea 28 milioane de locuitori şi să facem o comparaţie Zona Liberă Giurgiu
are 1,6 Km. Ei au o Zonă Liberă cu caracter de producţie şi pentru ei este oportunitate.
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Partea cealaltă comercială se referă la foarte puţine lucruri. Îi aşteptăm cu plăcere. Acesta
este punctul meu de vedere.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumim domnul Primar.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Domnul Primar sunt mandatat de colegii mei
de la PP-DD să vă pun o întrebare de baraj. Într-un interviu ieri aţi declarat că Consiliul
Local format din USL şi PP-DD nu v-a susţinut în sensul că spuneţi aici „ nu a fost
simplu să rezolv problemele fără un consiliu de partea mea, fără bani, fără un ajutor
parlamentar”. Ideea este următoarea: din punct de vedere al consilierilor PP-DD nu aţi
avut probleme în a trece cu uşurinţă proiectele de hotărâre prin Consiliu. Noi de fiecare
dată am venit, la toate proiectele care au fost supuse, acolo unde nu au fost de acord am
venit cu îmbunătăţiri la proiectul respectiv şi apoi l-am votat. Sunt foarte puţine proiecte
care nu au fost votate de consilierii PP-DD , undeva la 2-3%, ceea ce înseamnă ceva
nesemnificativ. Colegii mei au rămas contrariaţi în sensul că spuneţi că nu aţi avut
consiliul de partea dumneavoastră, noi făcând parte din consiliu şi reprezentând jumătate
din consiliu.
Domnu Primar Barbu Nicolae: Între interviul care îl dai în direct şi acolo nu există
nici o problemă în interpretare, în ceea ce ai vrut să transmiţi şi un material scris în presă
în care intervine şi geniul jurnalistului, e o mică deosebire. Punctul meu de vedere s-a
referit la faptul şi aici mă adresez consiliului care au mai fost într-un mandat anterior. Mam referit la acel sistem de colaborare care treceau toate şi care într-o jumătate de oră
terminam. Au fost momente când au fost şi 4 ore şi mă bucur că acele hotărâri au fost
dezbătute, au fost lucrate, au fost diferenţe şi de opinie şi mi se pare normal că aici de faţă
fiecare să-şi spună punctul de vedere pertinent sau mai puţin pertinent, documentat s-au
mai puţin documentat şi să se ia o decizie de către majoritatea. Eu m-am referit, ştie şi
domnul Velicu şi domnul Petcu la mandatul acela lejer de a trece hotărârile de consiliu în
care mai eram eu, domnul Velicu şi în general cei care făceau parte din opoziţia
respectivului consiliu şi care ne spuneam punctul de vedere, dar nu conta că avea 12 sau
14 consilieri care votau orice ar fi fost, nu prea îi auzeam pe acei consilieri vorbind.
Dumnealor se întâlneau, vorbeau, stabileau la nivel de partid, la nivel de organizaţie şi
admnistrativ. Era legislativul şi administrativul dominant al unui partid, drept urmare era
simplu. La acel mod de lucru mă refeream.
Domnul consilier Ilie Clement: Domnule Primar sunt câteva luni bune 7-8 de când
vă văd în media giurgiuveană spunând despre contractul dumneavoastră cu giurgiuvenii.
N-am nimic împotriva contractului pe care l-aţi făcut. Dumneavoastră daţi şi un procent
de realizări, însă constat cu mâhnire că de fiecare dată meritul vi-l atribuiţi.Nu domnule
Primar, meritul este al celor 20 de consilieri prezenţi în sală care au fost de acord ca
giurgiuvenii să nu mai plătească taxă de parcare, ca pensionarii giurgiuveni să
călătorească gratuit că sunt amărâţi, ca maşina de ridicat maşini să nu mai presteze
această activitate. Este şi meritul nostru, dacă vreţi cel mai important este meritul celor 20
de consilieri care au înţeles la fel de bine ca şi dimneavoastră aceste priorităţi. Vorbiţi-le
de contractul dumneavoastră, dar nu uitaţi, faceţi menţiunea atunci când aveţi ocazia, fie
în presă, fie direct cu cetăţenii din Giurgiu că există şi Consiliul Local. Vă supun atenţiei
dumneavoastră, dacă vreţi şi după această şedinţă să parcurgem împreună acea pietonală
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Mircea cel Batrân. Este păcat că nu luaţi măsura să-i daţi drumul traficului, ori să-i daţi
destinaţia iniţială. Mergeţi să vedeţi coşurile de gunoi cum atârnă rezemate de pomi şi de
băncuţe, mergeţi să vedeţi cum acele jaloane care delimitează spaţiul pietonal cum sunt
rupte şi înlocuite cu pietre. Mergeţi la acele căsuţe să le vedeţi că nu mai au geamuri, sunt
scrise de copii pur şi simplu abandonate. Este păcat că nu este îngrijită. Mergeţi să vedeţi
cum au ieşit buruienile dintre biscuiţi. Domnule Primar aţi avut „n” întâlniri, fie cu
diplomaţi, fie cu sportivi şi fac menţiunea să nu credeţi că mă refer la faptul că atunci
când a fost Gabi Szabo, sau Ivan Patzaichin, n-am fost eu. Dacă era îl delegam pe domnul
Oprişan care este profesor de sport. Atunci când a fost întâlnirea cu I.M.M –urile nu a
fost nimeni din consiliu, fie că era de la comisia de buget sau de la administraţie. Acest
consiliu nici măcar nu este informat de întâlnirile pe care le faceţi dumneavoastră. Vă rog
să ne trimiteţi şi nouă o informare privind strategia executivului pentru perioada scurtă,
medie s-au lungă. Să ştim şi noi ce le spunem oamenilor pentru că în ceea ce mă priveşte
am mult timp la dispoziţie, ţinând cont că sunt pensionar militar să mă întâlnesc cu
oamenii după stradă şi te întreabă, iar tu neputincios nu ştii să-i răspunzi. A fost vorba
domnule Primar, că nu se mai acordă sprijin financiar pentru că lipsesc bani. Eu cred
totuşi că există bani din moment ce inclusiv astăzi am dat 400 de milioane. Sunt de bună
credinţă, am votat iniţierea Asociaţiei Sportive Dunărea, dar această asociaţie a început cu
salariile.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Îmi pare bine că mai ridicaţi mingea la fileu, dacă
tot nu am timpul ca să ies la toate televiziunile că deja am interdicţie ba pe la unii, ba pe
la alţii, eu vă mulţumesc că am posibilitatea acum în cadrul şedinţei de consiliu local
care este destul de vizionată să mă adresez şi cetăţenilor cu problemele pe care mi le-ati
ridicat dumneavoastră vis-a-vis de angajamentul pe care îl vedeţi şi aici în sala de
consiliu, a fost angajamentul meu personal atunci când am candidat pentru funcţia de
Primar la alegerile locale. Nu trebuie să vin să spun ce-am făcut. Punctul meu dacă nu-l
îndeplinesc este răspunderea mea personală cu cetăţeanul şi nu aş vrea să intru în alte
amănunte vis-a-vis de angajament. Poate că deranjează pe unii că am făcut într-un an 10
puncte din 16 şi toate celelalte sunt începute. Vis-a-vis de pietonală, acela e locul pe care
îl vedeţi dumneavoastră mai des că vă pierdeţi timpul pe acolo. Cu bugetul pe care îl
avem, oamenii pe care îi avem, contractele pe care le avem încheiate în acest moment atât
putem face. Ăştia sunt banii, avem 20 şi ceva de îngrijitori la Spaţii verzi, atâţia oamenii
avem. Când vom da drumul la pietonală? În momentul în care le voi oferi acelor copii
cele 2 locuri de joacă, unul la Romtelecom şi unul în Parcul Alei, atunci găsesc
alternative ca acei copii care încă se mai joacă pe pietonală să poată să meargă în
părculeţul acela închis, în care să nu stea părinţii cu teamă că trec maşini pe acolo şi îi
lovesc. Drept urmare, este programul meu de administrare, îmi iau eu leapşea că nu iese
bine, pe mine mă înjură locuitorii cărora nu li se fac toate facilităţile necesare. Nu cred că
am auzit pe cineva” Domnule consiliu e de vină”. Drept urmare daţi-mi voie, dacă mi-am
asumat acest risc să-mi duc crucea până la capăt, să iau şi laudele să iau şi reproşurile. În
ceea ce priveşte informarea către consilieri aş vrea să citiţi foarte bine Legea 215, să mai
citiţi şi regulamentele. O să facem un cod al bunelor practici cu Asociaţia municipiilor
din România şi vom da fiecărui consilier ce are dreptul, ce n-are dreptul, unde intră în
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conflict de interese, unde intră în probleme cu legislaţia şi cu autoritatea naţională de
integritate. Findcă pe bune dreptate foarte mulţi dintre noi, nici eu nu le ştiu, de multe ori
greşim prin neştiinţă. Nu cred că scrie undeva domnul Clement ca să vă informez pe
dumneavoastră de câte ori merg eu afară sau de câte ori mă întâlnesc eu în Primărie. Să
nu consideraţi că am o obligaţie să informez Consiliul pe cine primesc în Primărie, cu
cine stau de vorbă. Dacă vă uitaţi în organigramă, venim iar la liniuţe, Primarul este pe
linie cu Consiliul Local, nici de subordonare, nici de inferioritate. Dacă tot adresăm o
întrebare să o adresăm justificat, temeinic, juridic şi atunci fără nici o problemă veţi primi
răspunsuri. In ceea ce privesc salariile către acest CSM Dunărea Giurgiu. Iarăşi facem o
greşeală. Fiind în sistemul bugetar, nici că-şi doresc dumnealor, fiindcă este un ONG,
subordonat Consiliului Local. Deci are statut de unitate sau entitate bugetară. Nici dacă
şi-au trecut dumnealor că îşi vor lua salarii de miliarde, nu se poate. De aceea am zis să
avem 2 persoane care să supervizeze. Ceea ce nu ştiu dumnealor, poate sunt foarte buni
pe meseria de antrenori, mai puţin în ale legii şi în ale părţii economice. Salarizarea în
sistemul bugetar se face după o grilă care ţine cont de studii, de vechime, de post, de
titulatura postului. Nu pot să-şi pună dumnealor salariu imens, fiindcă peste un an o să
vină curtea de conturi şi o să spună că nu s-a încadrat în nu ştiu ce regulament privind
salarizarea în sistemul bugetar, drept urmare aduceţi banii înapoi. Era într-un moment în
care să demarăm un pic această activitate. Trebuie să se afilieze, domnul Oprişan ştie,
timpul de afiliere, cred că mai au 2 săptămâni. Dacă nu le cream un buget să-şi plătească
această afiliere şi să se înregistreze, degeaba veneam luna viitoare. I-am mai trimis înapoi
cu salariile. Au venit cu salarii şi mai mari. Am zis că oricum nu votam astăzi salariile,
votăm ca şi organigramă de personal. Avem 3 persoane din Primărie, din Consiliul Local
care vor superviza întreaga activitate. Cu dânşii voi colabora, dânşii vor spune ,e bun, nu
e bun, merită, nu merită, se încadrează în categoria asta de salarizare. Sunt lucruri pe care
le-am luat în calcul, ca şi executiv şi credeţi-mă că nu dau drumul la bani, că nu am mai
mult.
Domnul consilier Spoială Gheorghe: Domnul Primar, 2 probleme care nu sunt de
critică. Eu zic că colegul a avut dreptate şi nu trebuie să vă supere, eu zic că e o treabă
benefică pentru dumneavoastră şi pentru oraş. Atunci când aveţi acţiuni de la bănci,de la
companii din alte părţi să solicitaţi cine vrea să se prezinte, să vină. Ultima problemă ca
să fiu concis e discuţia „tată şi fiu”. Două persoane care au fost mediatizate, au
reprezentat Giurgiu cu mare mândrie şi au făcut cinste , e vorba de tata Iorgulescu şi de
copilul Iorgulescu. Şi al doilea fiu al Giurgiului e Coman şi cred că e bine în virtutea
acţiunilor care le avem, domnul Secretar atunci a prezentat „Noi trebuie să facem cetăţeni
de onoare doar pe cei care ua făcut ceva pentru Giurgiu”, eu zic că e bine de gândit şi să
fac propunerea aceasta ca „tata şi fiul” şi cu domnul Coman. Să fie invitaţi aici pentru a fi
propuşi ca cetăţeni de onoare. Vă mulţumesc!
Domnul Primar Barbu Nicolae: Şi eu vă mulţumesc! Răspunsul este simplu.
Adresaţi o cerere Primăriei fundamentată din partea la 2 persoane care să-l cunoască şi să
pună girul acestei propuneri şi nici o problemă.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumim! Domnul consilier Dinu Ionel.
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Domnul consilier Dinu Ionel: Am citit cu mare stupoare articolul din presă cu
privire la conferinţa de presă a dumneavoastră domnule Primar, unde nu ştiu dacă s-a
expus în mod obiectiv ceea ce dumneavoastră aţi afirmat, sau a fost pus din partea
ziaristului în asemenea fel. Dacă stăm bine şi ne gândim nu aveţi ostilitate şi aici vorbesc
cu privire la persoana mea, am votat ceea ce aţi promovat în Consiliul Local, bineânţeles
că am avut de multe ori opinii separate, poate multe cazuri am depus amendamente şi nu
vreau ca lumea să creadă din municipiul Giurgiu, că dumneavoastră în momentul de faţă
lucraţi cu un consiliu ostil. Stau şi mă întreb ca şi o paranteză, vreau să fac probabil că
ostilitatea cum m-am oferit în perioada anterioară există în spatele uşilor închise şi
probabil că foarte mulţi dintre noi, chiar şi de la PNL, chiar şi de la noi Partidul
Poporului, nu ştiu asemenea lucruri. Probabil că cineva negociează numele nostru şi noi
nu ştim. Probabil că sunt nişte interese pe care ne depăşesc, iar dumneavoastră aveţi
presiuni, evident şi normal că veniţi în conferinţa de presă şi ne băgaţi în acelaşi aluat pe
toată lumea. Cu privire la colegii noştrii care au votat atâtea proiecte de hotărâri, le-au
adoptat în cadrul Consiliului Local. Stimaţi colegi, se pare că noi nu am votat legal. De ce
vă spun acest lucru, datorită acţiunilor Prefecturii pe care le face în momentul de faţă cu
privire la acele hotărâri pe care noi le-am adoptat. Sunt atacate în contecios administrativ.
Oare noi nu ştim să citim materiale? Nu ştim să aprobăm, nu ştim să încadrăm din punct
de vedere legal. Avem doar un Secretar în Primărie care obligatoriu, prin lege, nu face
altceva decât să încadreze aceste proiecte de hotărâri, care devin hotărâri legale. Le
încadrează logic. Iată că acest antropoid feminin de la Prefectura Giurgiu, nu face altceva
decât să ne calce în picioare eforturile noastre, atât al executivului cât şi ale legislativului.
Oameni buni faceţi opinie fiecare dintre dumneavoastră, să ne unim pentru cetăţenii din
municipiul Giurgiu. Ştiu foarte bine de ce sunt atacate aceste hotărâri, nu de dragul lui
„X” sau lui „Y”. În spatele acestor atacuri agresive ale Prefecturii faţă de aceste proiecte
de hotărâri nu stă decât acel antropoid masculin, care domnul Primar l-a garantat şi l-a
legitimat pe panourile şi pe banner-ele din Giurgiu. Senatorul de Giurgiu. Ştiţi foarte
bine, îl ştiţi bine dumneavoastră, nu are un nume sonor. Îmi pare rău de afirmaţiile
domnului Primar, nu cred că s-a întâmplat aşa, să creadă lumea că noi suntem ostili
domnului Primar. Se pare că am colaborat foarte bine până acum.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Nu cred că a existat în discursul meu cuvântul
conflict. Aş vrea să-l scoateţi din context. Nu conflict, am zis că nu am avut acel consiliu
total. Adică pe bandă. Nu mai conta. Stăteam şi mă uitam pe sus. De aici a plecat punctul
meu de vedere. Acum supărarea doamnei Prefect de a contesta acele hotărâri de consiliu
s-a legat de 2 lucruri. Din momentul acela am avut 4 hotărâri de consiliu pe bandă rulantă
contestate. Momentul a fost schimbarea doamnei Năiţă din funcţia de director general la
Apa-Service şi câştigarea procesului pe fond privind atacarea bugetului de către
municipiul Giurgiu la hotărârea Consiliului Judeţean privind bugetul pe anul 2013 şi
defalcarea sumelor din buget. Pe fond noi am câştigat, ne-a dat dreptate. Şi plecând de la
faptul că poate doamna Prefect a considerat că a greşit neatacând dumneaei elementele
de nelegalitate şi am ieşit în presă, în Judecătorie şi am câştigat, a făcut ca din acel
moment pe bandă rulantă să curgă hotărârile de consiliu atacate. Revenim la primul cu
schimbarea doamanei Năiţă şi supărarea domnului Bădălău. Să înţeleg că între doamna
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Năiţă şi domnul Bădălău a existat o legătură privind atribuirea contractului de la
Bolintin? Şi pentru asta este supărat? Nu ştiu. Poate gândesc cu voce tare. Aş vrea să vă
citesc care au fost motivele invocate de Prefectură vis-a-vis de atacarea acelor hotărâri.
Este o hotărâre privind aprobarea arendării prin licitaţie publică a unei suprafeţe de teren,
este vorba de acele 2,5 ha arendate din cele 100 ha care sunt la Malul Roşu nefolosite de
ani de zile. S-a folosit într-o perioadă Aeroport sau Aerodrom. Deci oricum era nefolosit,
acea persoană creştea animale, a cerut legal să plătească, el putea să folosească acel teren
mult timp, a cerut legal să poată să aibă o suprafaţă în care să însămânţeze plante pentru
creşterea animalelor şi să plătească. Uitaţi-vă ce motive! „Nu este permisă arendarea atâta
vreme cât nu s-a finalizat procedura de reconstituire a dreptului de proprietate iar la
nivelul Primăriei Giurgiu există deficit de teren”. Păi ce treabă are arendarea, că în
contractul de arendare spunea foarte clar că în condiţiile care apar modificări legislative
sau investiţii de interes local automat se reziliează. Deci nu avea nici o problemă. Nu s-a
finalizat procedura de restituire pe Legea 10. Nu avea nici o treabă. Al doilea.
Achiziţionarea de servicii juridice, contractul acela pe care dumneavoastră l-aţi aprobat,
în care am stabilit ca anumite....acesta a fost primul contract ca să nu mai avem forţă de
judecată, ce zice mergem noi cu avocaţii noştrii, iar Primăria nu mai are. Are numai
jurişti acolo. S-ar putea să se înşele. Uitaţi ce motive! „Legea nu permite angajarea de
servicii juridice în condiţiile în care există jurişti angajaţi”. Păi tocmai legea face referire,
ordonanţa din iulie face referire că pentru anumite cazuri cu aprobarea expresă a
Consiliului se poate angaja servicii juridice. Ori noi asta am făcut. Pentru cazurile în care
erau în litigiu sume de bani şi în defavoarea Primăriei automat am luat o firmă de
avocatură şi cred eu că îşi face treaba bine. Aprobarea strudiului de oportunitate şi
caietului de sarcini pentru concesionare teren de 77 mp. Uitaţi-vă ce scrie ca motiv? „Nu
s-a aprobat componenţa Comisiei de evaluare”.Păi are studiu de oportunitate şi caiet.
Comisia de evaluare se face ulterior pe bază de Dispoziţie de Primar şi aşa mai departe.
„Nu există instrucţiuni pentru desfăşurarea licitaţiei”. Exact în caietul de sarcini sunt toate
instrucţiunile trecute. Hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate şi caietului de
sarcini..... La fel nu s-a aprobat componenţa comisiei, nu există instrucţiuni. Aviz de
principiu pentru vânzare teren 138 mp. Deci aviz de principiu. Nu se cunoaşte cheltuiala
angajată. La închiriere de spaţiu la Direcţia de Evidenţă a Persoanelor, deci un aviz de
principiu spune: „Nu s-a precizat data licitaţiei şi preţul de pornire”. Păi data licitaţiei se
prezintă în urma procedurii ulterioare de licitaţie. Nu a fost aprobat modelul de contract.
Deci discutăm de o rea intenţie. Acum dumneavoastră ştiţi că tac şi le fac. Aşa cum am
atacat cu hotărârea Consiliului Judeţean că nu am fost mulţumit de sume şi de modul cum
s-a făcut şi legea mi-a dat dreptate să ştiţi că nu mă opresc aici şi vom intenta plângere
penală în momentul în care vom câştiga un proces din ele şi se vede rea intenţia a
persoanei respective. Vom face plângere penală pe rea intenţie şi pe ce or mai spune
juriştii. Da nu se poate să mergem la infinit ca să zică Bădălău, vezi Doamne, nu-i mai
aproba, nu-i face, taie, pe principiul acela ne-am pus un om stăpân acolo şi avem
posibiliatea să-i tăiem. Uite că hotărâse să-i tachinăm.
Domnul consilier Petcu Toma: Vreau doar foarte puţin să reiau prima temă care a
fost discutată de către domnul viceprimar şi aceea că domnul Primar spune că nu a găsit
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sprijinul necesar în Consiliul Local. Cred că şi vorbesc în numele consilierilor PNL şi
chiar USL, până la urmă, nu ţinem neapărat să fim parteneri în acel contract al domnului
Primar cu cetăţenii, dar nici nu mi se pare corect ca partenerii tăi care te ajută să
îndeplineşti acel contract, nu poţi să iei în considerare şi nu le recunoşti nişte merite. Aş
vrea să nu fim puşi într-o situaţie, cum o vedem încă la nivel naţional, în care
Preşedintele Traian Băsescu cum de fiecare dată când are o nemulţumire înjură
Parlamentul şi trimite poporul către Parlament. Este mai simplu pentru că noi aici
reprezentăm partide politice şi suntem cu toţii reprezentanţii unor partide politice, oameni
politici, dar nu putem să spunem că Primarul este o entitate separată şi este apolitic. Este
apolitic pentru că a candidat independent dar politica pe care dumnealui trebuie să o
aplice în oraş, trebuie să recunoască de fiecare dată că a făcut-o împreună cu acest
Consiliu Local. Făcea dumnelui referire că în alte perioade de conducere a Primăriei se
treceau aşa la viteză acele hotărâri de consiliu. Aş vrea să spun 2 lucruri: primul l-aş ruga
pe domnul Secretar să facă o evidenţă în ultimul an de mandat al domnului Iliescu, câte
hotărâri de consiliu local s-au respins şi în primul mandat al domnului Barbu câte hotărâri
de consiliu s-au respins? Al doilea lucru care vreau să spun şi este foarte important. Era
normal ca la momentul respectiv hotărârea să treacă pe o configuraţie politică stabilă
pentru că ele, sunt convins şi sper că şi astăzi se întâmplă la fel, sau poate nu se întâmplă
şi de aceea suntem puşi în situaţia asta, erau discutate de fiecare dată în prealabil cu
viceprimarii şi aceştia aveau responsabilitatea ca pe noi în structura de partid respectivă
să ne strângă şi să ne explice fiecare proiect de pe ordinea de zi. Ar fi bine dacă acest
lucru s-ar întâmpla, ca fiecare proiect care intră pe ordinea de zi şi dacă se întâmplă, mă
bucur să fie discutat cu viceprimarii şi poate reuşim, acele, eu ştiu nu neapărat
neânţelegeri au fost numai dacă nu s-au votat, acel dialog care poate întârzie puţin şedinţa
de consiliu, poate fi eliminat pe viitor, nu distrus pentru că nu ar fi corect. Aş vrea să fac
referire la un punct care tot aşa am aflat din presă şi cred că nu este normal, am văzut
acum 2-3 săptămâni o prezentare tot a domnului Primar în care ni se enumerau acolo
toate posibile studii de fezabilitate pentru viitoarele proiecte pentru sesiunea 2014-2020.
Am rugămintea domnule Primar, dacă există aceste nu ştiu intenţii, studii , ce aveţi
dumneavoastră, ce are executivul la ora actuală să fie prezentat ca şi o notă de informare
care poate fi dezbătută sau nu, în funcţie de interesul consilierilor locali, dar care să ne fie
şi nouă prezentată la următoarea şedinţă, pentru că eu sincer consider că este total
incorect să aflăm despre orice tip de proiect sau orice proiect care se doreşte şi pe care în
mod sigur îl vom susţinepentru că e sesiunea cea mai importantă pentru atragerea
fondurilor europene, vorbim de o criză severă care nu va dispărea, vorbim despre o
perioadă economică foarte dificilă în care cea mai mare prioritate pentru administraţie
publică locală este atragerea de fonduri. Este fosrte important ca noi executivul pe aceste
proiecte pe care le vom vota şi fiecare vom pune umărul aşa cum vom putea să absorbim
acei bani pentru 2014-2020, indiferent pe ce mandat de Primar sau Consiliu Local vor
derula ele este important să le ştim, să le cunoaştem aici şi nu în primul rând în cadrul
presei. Mulţumesc frumos!
Domnul Primar Barbu Nicolae: Aş vrea să vă spun un singur lucru vis-a-vis de
contract. Dacă veţi găsi în acele promisiuni ale mele un singur punct care să fie împotriva
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cetăţenilor, vă rog să nu-l votaţi. Dar toate acele puncte sunt în sprijinul şi pentru
dezvoltarea acestui oraş. Drept urmare şi sprijinul dumneavoastră de a se vota acele
hotărâri a venit tot pentru oameni, că şi acest contract vine pentru sprijinirea oamenilor şi
până la urmă pentru o bunăstare mai mare în acest oraş. Vis-a-vis de acele proiecte de
hotărâri europene şi intenţii ele vin din Master-Plan, nu este gândirea mea şi rodul
gândirii mele, este rodul oamenilor din Primărie, este până la urmă rodul acelor
consultanţi cu care am stabilit contacte şi care au venit cu idei de proiecte vis-a-vis şi
plecând de la Master-Plan, iar acele intenţii de proiect, propuneri de proiect, fişe de
proiect, nu sunt ascunse, sunt publice, domnii viceprimari, reprezentanţii dumneavoastră
în administrativ, în executiv au cunoştinţă de ele, au acces. De ce să vin eu să vi le aduc
dumneavoastră când aveţi 2 reprezentanţi, unul de stânga, unul de dreapta, păi atunci
cereţi-le ce vreţi. Deci nu cred că au fost secrete acele lucruri. Să vă informeze. O să-i
împuternicesc scris pe viceprimari să se conformeze. Am să iau cererea dumneavoastră
verbală ca şi cerere scrisă şi voi face scris ca viceprimarii să se conformeze.
Domnul consilier Popazu Liviu. Mai este o solicitare. Domnul Georgescu Virgil.
Domnul Georgescu Virgil: Bună ziua! Aş vrea să vorbesc despre Asociaţia
Dunărea şi în special despre handbalul feminin. Această echipă de handbal feminin s-a
înfiinţat acum 6 ani de zile cu ajutorul unei firme private Nova Force. În aceşti 6 ani de
zile am avut rezultate de excepţie pentru oraşul Giurgiu, 2 finale de campioni naţionali iar
anul trecut, ultimul an de juniorat am avut sprijin din partea dumneavoastră de 900
milioane lei. Aceşti 900 milioane lei anul trecut au fost folosiţi strict pentru competiţiile
sportive şi nu pentru salarii sau altceva. Anul acesta ştim că s-a înfiinţat acest Club al
oraşului Giurgiu, ne-am afiliat şi noi la acest Club. Trebuie să vă spun că Divizia A
implică cheltuieli mai mari, pentru că la ora actuală sportivele sunt senioare. Ori ca să
poţi să ţii nişte sportive senoiare trebuie să le dai şi bani. Fetele acestea vor fi remunerate
decât în perioada în care sunt competiţiile sportive cu 560 lei de persoană. Nu există
echipă în Divizia A care să aibă nişte salarii sau nişte indemnizaţii mai mici ca ale
noastre. Vis-a-vis de salariu de 21 de milioane, este salariu brut din care se dezbracă toate
contribuţiile ale Asociaţiei şi ale persoanei mele. În mână însemnând 12 milioane lei.
Pentru ca să nu mai fie discuţii vis-a-vis de salarizare şi pentru ca acest proiect cu
handbalul în care m-am implicat de 6 ani de zile să continue, eu renunţ la salariul acesta.
Vă mulţumesc!
Domnul consilier Popazu Liviu: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1620.
P R E Ş E D I N T E,
Popazu Liviu

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Vîrbănescu Carmen
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