CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 02 octombrie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 11 00 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.2681 din 01 octombrie 2013 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data 02 octombrie 2013, ora 11 00, 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. Oprişan Gigi
6. Cartojan Dan Liviu
7. Dinu Ionel
8. Bălănean Viorel
9. Ciobanu George Daniel
10. Spoială Slav Gheorghe
11. Cepraga Cornel Sorin
12. Vladu Alexandru
13. Măroiu Marian
14. Cioacă Ionuţ
15. Ilie Clement
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Velicu Florian
3. Pârlea Victor Constantin
4. Stanciu Marius Viorel
Preşedinte de şedinţă este domnul Cartojan Dan Liviu, ales prin H.C.L. nr.326
din 29 august 2013.
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Domnul secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 02 octombrie 2013 a fost
convocată şedinţă exordinară, sunt prezenţi 15 consilieri. Conform Regulamentului de
organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Bună ziua! Ordinea de zi cuprinde 6
proiecte de hotărâre. 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 rectificării Bugetului local de
venituri şi cheltuieli pe anul 2013
Domnul consilier Cartojan Dan 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 2: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
pentru un număr de 403 elevi care studiază în unităţile de învăţământ din
Municipiul Giurgiu, aflaţi la nivelul de sărăcie severă
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Aş solicita dacă se poate introduce un
articol, suma fiind la limita de atribuire directă, să se prevadă în mod expres la art.4,ca
achiziţia să fie făcută prin licitaţie publică.
Domnul primar Barbu Nicolae: Licitaţie se va face oricum.
Domnul secretar Roşu Petre: Scrie la art. 3: după procedura achiziţiilor publice.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Da, scrie la art. 3.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Achiziţii publice se poate face şi prin
încredinţare directă.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Este o formă de licitaţie.
Domnul Vucă Emil Gabriel: Domnule consilier care este problema? Avem vreo
urmă de îndoială? Atâta vreme cât legea spune că se poate face aşa sau aşa nu înţeleg de
ce trebuie să fim mai catolici decât papa, să ne complicăm existenţa şi să ne scărpinăm
aşa după ureche, să facem proceduri care pot fi contestate şi care să întârzie în timp
atingerea scopului. Aveţi vreo bănuială legitimă?
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Să ni se prezinte după achiziţionare
fiecare şcoală de la ce furnizor a luat.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Este normal, o va face oricum. Alte 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 3: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
în sumă de 4.000 lei Clubului Pensionarilor Giurgiu
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
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Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: O singură problemă, solicit executivului
pe viitor când se mai fac asemenea proiecte, să se concretizeze la ce e utilizată suma, aici
suma solicitată este pentru un dram de fericire, să se spună clar pentru ce, în ce constă
destinaţia sumei care se solicită.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să vă răspund scurt ca să nu mai întârziem
şedinţa. Ieri a fost Ziua Internaţională a Persoanelor Vârstnice, legislativul a aprobat
săptămâna trecută în şedinţă ordinară pentru Sindicatul Pensionarilor un ajutor financiar
de 4.000 lei. La fel există o a doua entitate a pensionarilor de organizare în Giurgiu, acest
Club al Pensionarilor Giurgiu, au aceeaşi destinaţie pentru a fi alături de pensionari, ca un
ajutor material. Am considerat pe principiul echităţii fiind două organizaţii mari ale
pensionarilor în Giurgiu, dânşii au venit când au văzut că le-am aprobat celorlalţi, au
venit repede şi au zis: da, dar nouă nu ne daţi? Şi am zis, bun eu înţeleg că şi dvs. faceţi,
dar regula este, trebuia să veniţi la începutul anului, se făceau studii. Ţinând cont de
faptul că vineri vor avea manifestarea dumnealor de sărbătorire a Zilei Internaţionale a
Persoanelor Vârstnice am considerat că putem intra în această şedinţă extraordinară cu
această solicitare a dumnealor.
Domnul consilier Dinu Ionel: Asta e boală care se ia.
Domnul primar Barbu Nicolae: Ajutorul sau vârsta?
Domnul consilier Dinu Ionel: Dramul de fericire.
Domnul consilier Cartojan Dan 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 4: proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar
doamnei Stanciu Violeta din Giurgiu
Domnul consilier Cartojan Dan 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 5: proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la
Societatea Comercială PAZĂ PUBLICĂ S.A. Giurgiu
Domnul secretar Roşu Petre: Ulterior am constatat că aceste autoturisme sunt
înscrise în contractul de delegare a gestiunii la S.C. Global Energy şi urmează să mai
introducem un articol în care să le radiem de acolo. Art. 2 ar fi: autoturismele prevăzute
la art.1 vor fi radiate din anexele la contractul de delegare al serviciului de alimentare cu
energie termică, în anexele la contractul încheiat cu această societate. Art.2 devine art.3.
Domnul consilier Cepraga Sorin Cornel: Presupun că aceste autoturisme vor fi
date sub o altă formă.
Domnul primar Barbu Nicolae: Să vă spun despre ce este vorba. Prin preluarea
centralei termice de la Consiliul Judeţean s-au preluat şi 6 - 7 autoturisme. Legea nu ne
permite nouă, ca unitate administrativ-teritorială să avem în proprietate decât 5
autoturisme, pe care le avem. Când îţi dă cineva degeaba de multe ori te gândeşti de ce să
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iei, că nu ai voie şi drept urmare, suntem obligaţi odată ce le-am preluat să le dăm imediat
unei societăţi ale Primăriei, altfel încălcăm legea şi nu avem voie. Le luăm şi le dăm la
Pază Publică S.A. ca să le transmitem dumnealor, urmând ca dvs. care le folosiţi efectiv
odată cu serviciul de delegare, să facem o formă de comodat.
Domnul consilier Cartojan Dan 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 6: proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unei locuinţe către Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.
Domnul consilier Cartojan Dan 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.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să vă mulţumesc că aţi avut amabilitatea să
veniţi astăzi la această şedinţă extraordinară, aş vrea să aveţi aceeaşi amabilitate, s-ar
putea ca vineri sau luni o să mai avem o extraordinară şi vă spun şi motivul. Am fost
nominalizaţi prin Hotărâre de Guvern ca ultimul proiect privind incubator de afaceri cu o
valoare nerambursabilă de 1 milion 600 de mii de euro, să fie dat municipiului Giurgiu
pentru realizarea acestui incubator. În urmă cu trei - patru luni aţi aprobat asociere între
Primăria Municipiului Giurgiu şi Patronatul Tinerilor din IMM-uri, Tinerilor
Întreprinzători şi Camera de Comerţ, acest lucru s-a materializat, doamna ministru
Grapini a semnat Ordinul Ministrului şi va apărea în Hotărâre de Guvern. Drept urmare,
s-ar putea să fim nevoiţi într-un termen scurt să ne manifestăm intenţia de a lua aceşti
bani şi se va face o nouă şedinţă extraordinară cu acest punct pe ordinea de zi.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1115.
P R E Ş E D I N T E,
Cartojan Dan Liviu

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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