CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 31 iulie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1000 în prezenţa a 12 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.1822 din 30 iulie 2013 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data de 31 iulie 2013, ora 1000, care are loc în sala
de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Badea Ionuţ Mugurel
2. Bălănean Viorel
3. Cartojan Dan Liviu
4. Ciobanu George Daniel
5. Dinu Cristina Elena
6. Dinu Ionel
7. Ilie Clement
8. Oprişan Gigi
9. Popazu Liviu
10.Stanciu Marius
11.Vladu Alexandru
12.Truică Liliana
Absenţi:
1. Cepraga Sorin Cornel
2. Cioacă Ionuţ
3. Gîdea Gheorghe
4. Măroiu Marian
5. Pârlea Victor Constantin
6. Spoială Slav Gheorghe
7. Velicu Florian
8. Petcu Toma
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, 31 iulie 2013 a fost convocată
şedinţă extraordinară. Sunt prezenţi 12 consilieri. Conform Regulamentului de organizare
şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Popazu Liviu: Bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa extraordinară a
Consiliului Local Giurgiu. Avem un singur punct pe ordinea de zi.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii?
Domnul Primar Barbu Nicolae: Singura discuţie şi care vreau să explic
consilierilor de ce a fost nevoie ca la câteva zile după şedinta ordinară să organizăm o
şedinţă extraordinară. Seminarul Teologic şi Şcoala de Muzică„Victor Karpis”rămăseseră
fără salariu. Faptul că sistemul de acordare a salariilor pentru profesori este în funcţie de
numărul de elevi, a făcut ca aceste două instituţii care au un regim special şi nu pot avea
încadrarea numărul de elevi pentru un profesor, nu pot asigura acest element, fiindcă nu
poţi să ai 25 de elevi la pian şi să ai un profesor, poţi să ai 3,4,5, deci ei nu îndeplineau
condiţia de bază de acordare a bugetului. A făcut ca aceste două instituţii să nu mai aibă
bani de salariu. Am făcut o adresă către Direcţia Finanţelor şi-au trimis la Ministerul de
Finanţe şi nu este doar situaţia Giurgiului, este la nivel naţional, ne-au trimis fond de
salariu pentru aceste două instituţii ca să putem să le acordăm salariu. Singura problemă
care o mai avem în acest moment este Direcţia de Evidenţă a Persoanei care au primit tot
60% la începutul anului, dumnealor nu mai au fond de salariu, nu primeau banii de la
Consiul Local, primeau tot de la bugetul de stat, drept urmare sperăm la rectificarea
bugetară care se va aproba mâine de către Guvern şi Giurgiu va fi trecut cu suma aceasta
de bani necesară acordării salariilor Direcţiei de Evidenţă a Persoanei. Acesta era punctul
de vedere. S-ar putea dacă vine rectificarea bugetară să vă mai solicităm o dată prezenţa
să putem da salariile acestor oameni.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumesc domnule Primar. Dacă nu sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În
unanimitate de voturi hotărârea a fost aprobată.
Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1005.
P R E Ş E D I N T E,
Popazu Liviu

SECRETAR,
Roşu Petre
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ÎNTOCMIT,
Vîrbănescu Carmen

