CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES - VERB AL
încheiat astăzi, 20 decembrie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Lucrările şedinţei încep la ora 1000 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.3535 din 20 decembrie 2013 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data de 20 decembrie 2013, ora 1000, care
are loc în sala de şedinţe proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Badea Ionuţ
2. Cepraga Sorin
3. Dinu Ionel
4. Gîdea Gheorghe
5. Măroiu Marian
6. Popazu Liviu
7. Stanciu Marius
8. Truică Liliana
9. Vladu Alexandru
10.Bălănean Viorel
11.Cartojan Dan Liviu
12.Ciobanu George
13.Oprişan Gigi
14.Pârlea Victor
15.Ciulacu Mirela
Absenţi:
1. Velicu Florian
2. Spoială Gheorghe
3. Dinu Cristina Elena
4. Cioacă Ionuţ
5. Ilie Clement
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Domnul Secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 20 decembrie 2013 a fost
convocată şedinţă extraordinară. Sunt prezenţi 15 consilieri.
Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa
este legal constituită. Neavând preşedinte de şedinţă, vă rog să propuneţi numai pentru
astăzi un preşedinte.
Domnul consilier Popazu Liviu: Propun pe domnul consilier Dinu Ionel.
Domnul Secretar Roşu Petre: Mai sunt propuneri? Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? Se aprobă în unanimitate.
Domnul consilier Dinu Ionel: Stimaţi colegi, după cum ştiţi avem un proiect de
hotărâre destul de important pentru oraşul nostru. Eforturile au fost maxime din partea
autorităţilor şi executivului Primăriei de a ajunge într-o situaţie performantă de a aduce
oamenii din Giurgiu să aibă ceea ce le trebuie în această iarnă şi anume căldura. Supun la
vot Ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
Ordinea de zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
Domnul consilier Dinu Ionel: Discuţii?
Domnul Primar Barbu Nicolae: Câteva cuvinte aş vrea să spun. Cu toţii ştiţi , eram
pregătiţi de ieri, aseară a venit destul de târziu, a sosit Ordinul Ministrului privind
ajutorul de urgenţă pentru încălzire acordat municipiului Giurgiu, suma este de 25
miliarde, sper că aceşti bani să ne ajungă până în ianuarie, februarie, din martie îi
lăsăm pe cei de la Global Energy să mai găsească şi dumnealor surse de finanţare
ca această iarnă să nu ne creeze probleme privind încălzirea. Aş vrea fiind o şedinţă
extraordinară, aş vrea să adresez mulţumirile de riguare persoanelor care au făcut
posibil ca acest ajutor de încălzire pe ultima sută de metri să ajungă şi la Giurgiu.
Şi aici mă refer la cei doi vicepremieri, domnul Dragnea şi domnul Chiţoiu, îi leagă
de Giurgiu, până la urmă domnul Chiţoiu este deputat de Giurgiu, domnul
Dreagnea este vecin cu Giurgiu, mă bucur că în această Hotărâre de Guvern a intrat
şi Giurgiu, a aconsiderat că executivul ţării, că Giurgiu trece printr-o perioadă
dificilă fiind probleme foarte mari şi există posibilitatea de a opri sistemul de
încălzire a oraşului. Să sperăm că anul viitor nu vom mai trece printr-o situaţie
similară. Firam care a câştigat serviciul de furnizare a energiei termice se va
gospodări din timp şi va avea sursele financiare necesare pentru cumpărarea în
avans a gazelor naturale necesare bunei funcţionări pe timp de iarnă a sistemului
centralizat. Acesta era punctul şi vă mulţumesc şi dumneavoastră domnilor
consilieri că aţi răspuns la o oră aşa de matinală, dar astăzi trebuie să ducem
documentaţia, ca cel târziu luni, marţi când se mai pot face plăţi să putem face
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achiziţii de gaze naturale şi să avem sărbătorile, pe lângă frumoase şi călduroase.
Vă mulţumesc.
Domnul consilier Dinu Ionel: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de
voturi hotarârea a fost aprobată. Domnul consilier Cepraga Cornel nu participă la vot.
Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenţii încheiate între
Societatea Comercială CIS GAZ S.A., Societatea Comercială GLOBAL
ENERGYPRODUCTION S.A. Giurgiu şi Municipiul Giurgiu
Domnul consilierDinu Ionel: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot proiectul
de hotărâre prezentat. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
hotarârea a fost aprobată. Domnul consilier Cepraga nu participă la vot.
Domnul Primar Barbu Nicolae: Aş mai avea o rugăminte. La ora 1300 este o
întâlnire a Consiliului Local al Seniorilor şi tot cu această ocazie vom înmâna o diplomă
de excelenţă şi de viaţă îndelungată la două persoane care au împlinit frumoasa vârstă de
100 de ani. Va fi în cadrul festiv fiind ieri şedinţa foarte aglomerată am preferat ca astăzi
în şedinţa Consiliului Local al Seniorilor să facem acest lucru pentru cei care au
disponibilitatea şi dorinţa de a fi prezenţi, vă aşteptăm cu dragă plăcere şi este un lucru
bun pentru aceste persoane să acordăm atenţia şi respectul cuvenit, până la urmă, unei
vârste foarte frumoase pe care ne-o dorim cu toţii.
Domnul consilier Dinu Ionel : Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1010.

P R E Ş E D I N T E,
Dinu Ionel

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Vîrbănescu Carmen
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