CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 05 februarie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Lucrările şedinţei încep la ora 1200 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.187 din 04 februarie 2013 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 05 februarie 2013, ora 1200, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Bălănean Viorel
2. Dinu Ionel
3. Gâdea Gheorghe
4. Badea Ionuţ
5. Spoială Slav Gheorghe
6. Vladu Alexandru
7. Stanciu Marius Viorel
8. Velicu Florian
9. Pârlea Victor Constantin
10. Oprişan Gigi
11. Ciobanu George Daniel
12. Cartojan Dan Liviu
13. Cioacă Ionuţ
14. Ilie Clement
15. Petcu Toma Florin
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Măroiu Marian
3. Popazu Liviu
4. Cepraga Cornel Sorin
5. Truică Liliana
Preşedinte de şedinţă este domnul Spoială Slav Gheorghe, ales prin H.C.L. nr.
333 din 29 noiembrie 2012.
1

Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Bună ziua! Ordinea de zi cuprinde 1
punct.
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate
de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
Domnule secretar să ne prezentaţi motivul pentru care acest punct nu a fost inclus
la şedinţa ordinară şi apare la această şedinţă extraordinară. Aţi văzut că cei de la
Prefectură ne-au contestat ultima hotărâre pe acest subiect.
Domnul Secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 05 februarie 2013 a fost
convocată şedinţă extraordinară, sunt prezenţi 15 consilieri, şedinţa este legal constituită.
Şedinţa a fost convocată în regim de îndată şi presupune existenţa unei urgenţe.
Este vorba de un proiect pe fonduri europene al cărui termen de înaintare este 15
februarie. Acesta este motivul pentru care şedinţa a fost convocată de îndată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea înaintării Proiectului
„înfiinţarea unei pieţe de gross pentru peşte în Municipiul Giurgiu”
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să vă explic. În urmă cu 20 de zile am aflat
că se poate depune până la data de 15 februarie acest proiect privind realizarea unei pieţe
de gross în municipiul Giurgiu. Termenul era un pic mai în urmă, dar a fost devansat de
către Ministerul Agriculturii pentru că nu fuseseră depuse proiecte. Drept urmare s-a dat
o prelungire tehnică de o lună. Am aflat că poate depune şi Primăria Municipiului
Giurgiu acest proiect, are finanţare 100%, am identificat terenul, am întrebat consultantul
dacă poate găsi o firmă care să elaboreze acest proiect tehnic şi studiu de fezabilitate în
timpul acesta scurt. Vineri ni s-a adus la cunoştinţă că s-a luat legătura cu proiectantul şi
poate să ne pună la dispoziţie proiectul tehnic până vinerea viitoare, adică până în data de
7-8 februarie, deci avem timpul necesar să înaintăm acest proiect.
Nu am putut pune pe ordinea de zi, joi, fiindcă nu aveam certitudinea că putem
înainta acest proiect, abia vineri am aflat, după şedinţa de Consiliu. Am convocat ieri,
pentru astăzi şedinţa extraordinară şi aş avea o rugăminte: cred că o să mai fie nevoie de
cel puţin una, cel mult două şedinţe extraordinare, fiindcă vinerea viitoare vom avea
proiectul tehnic şi studiul de fezabilitate care trebuie aprobate în şedinţa de Consiliu şi
apoi trebuie aprobată depunerea acestui proiect. Dacă putem să le facem pe toate într-un
singur punct e bine, dacă nu, aş avea rugămintea să aveţi disponibilitatea să mai facem
până în data de 15 februarie, când este ultima zi de depunere, încă două şedinţe de
Consiliu local.
Este vorba de 1 milion 600 de mii de euro, terenul unde se va amplasa această piaţă
de gross pentru peşte se află pe Canalul Sf. Gheorghe, în dreptul A.C.R.-ului, este acel
teren unde a fost balastiera S.C. TIAI CO şi căruia i-a expirat contractul de asociere,
terenul este disponibil, este la Dunăre, putem crea această piaţă de peşte. S-a luat legătura
cu Asociaţia celor care pescuiesc pe Dunăre şi pentru dânşii este un lucru benefic, s-a luat
legătura cu Asociaţia celor care exploatează fermele piscicole din judeţ şi la fel avem
acceptul dumnealor că este un lucru benefic.
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Această piaţă va include şi o categorie de procesare, o zonă de procesare, dar nu
procesare mult mai diversificată, curăţare de solzi, curăţare de intestine şi spălare şi
congelare, deci o formă simplă. Nici timpul nu ne permite şi nici până la urmă forma.
În ţară mai sunt la Tulcea care-şi depun tot în această perioadă, tot un proiect de aproape
5 milioane de euro, ca Bursă de peşte, gen Bursa de la Tokio. Încearcă la Tulcea şi
Asociaţia Pescarilor Privaţi să mai înfiinţeze tot aşa şi mai este una în ţară.
Avem disponibilitatea, bani sunt, trebuie să depunem proiectul, finanţarea este
100%.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Mulţumesc domnule primar. La art.2 se
prevede că: „Se aprobă disponibilitatea resurselor proprii ale Primăriei municipiului
Giurgiu, în valoare de 1.612.000 euro, pentru realizarea investiţiei, până la recuperarea
sumei prin programul de finanţare.” Să întreb de la executiv pentru că noi nu am ţinut
comisiile de specialitate, aveţi prevederi în buget pentru suma aceasta?
Domnul primar Barbu Nicolae: Se vor face la următoarea şedinţă. Acum asigurăm
disponibilizarea, le vom lua de la alte obiective de investiţii pentru a depune acest proiect,
urmând ca în luna martie când vor veni fondurile, cotele de IV-uri, să echilibrăm bugetul.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Deci nu avem prevederi.
Domnul primar Barbu Nicolae: În acest moment, nu, cerem acceptul.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Deci, dacă nu avem prevederi în buget
este ilegal să aprobăm această hotărâre.
Domnul primar Barbu Nicolae: Se aprobă disponibilitatea resurselor proprii. Dvs.
aprobaţi să disponibilizăm, urmează să vă dăm în următoarea şedinţă şi cum de unde îi
luăm. Acum nu aprobăm exact resursele, aprobăm disponibilitatea resurselor pentru
realizarea acestei investiţii. Este un proiect european, nu este un proiect care îl facem. Noi
trebuie să asigurăm disponibilitatea acestor resurse.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Totul trebuie să vină într-o succesiune
logică. În mod firesc şi în mod normal aici era treaba că este de acord, dar nu din sursele
proprii, iar dacă este din sursele proprii, venea cu prima etapă, uite bugetul, sursele
proprii şi după aceea sigur se vor acoperi cu banii de la Uniunea Europeană. Practic, în
momentul acesta nu avem prevederile de buget.
Domnul primar Barbu Nicolae: Este acelaşi lucru ca la proiectul pe Pan European
când s-a făcut, s-a constituit din sursele proprii, iar acum pentru finanţare am luat credit
pentru prefinanţarea creditului total, dar niciodată nu am prevăzut atunci când s-a depus
proiectul. Acum este prima fază în care aprobaţi să depun sau nu proiectul şi dacă
aprobaţi să disponibilizăm sau nu. Este un acord de principiu ca să putem da drumul la
studiul tehnic, la faza de proiectare. Dar dacă dvs. veniţi astăzi şi spuneţi că nu vrem să
facem investiţia aceasta, din acel moment noi ne oprim şi nu demarăm mai departe
proiectul.
Noi vă cerem două lucruri, nu vă cerem exact finanţarea, noi vă cerem să aprobaţi
înaintarea de către Primărie a unui proiect şi disponibilizarea unor sume din resursele
proprii. O să vin peste o săptămână cu prevedere bugetară, cu SF-ul, de unde iau banii,
cât costă efectiv şi cum se iau banii şi cu tot. Acum este acordul de principiu, îi spun
proiectantului să dea drumul la lucrare sau nu-i mai spun. Mă trezesc că angajez o lucrare
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şi când vin peste o săptămână îi spun că noi, Primăria, nu vrem să o facem şi atunci ce se
întâmplă?
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Dacă este acordul de principiu o trecem
în mod expres astăzi, se dă avizul de principiu pentru realizarea unei investiţii în sumă de,
în prima etapă de resurse proprii şi după aceea, acestea se vor recupera prin programul de
finanţare. În hotărâre nu se spune cum va fi finanţarea, nerambursabilă sau va fi finanţare
prin bănci sau din bugetul Primăriei.
Domnul primar Barbu Nicolae: Este vorba de un program operaţional pe pescuit,
fonduri europene, este vorba clar de finanţare în regim 100%.
În prima fază, noi vă cerem dacă plecăm sau nu la drum cu acest proiect. Dacă vă
uitaţi scrie că se aprobă înaintarea de către Primărie a unui proiect pe programul acesta şi
se aprobă disponibilitatea resurselor proprii în valoare de ... Deci, este prima fază.
Vinerea viitoare vom avea date clare cât este proiectul tehnic, cât este studiul de
fezabilitate, care este durata de recuperare şi care este forma efectivă de a depune acest
proiect. În acel moment vom avea şi disponibilitatea resurselor proprii pentru el ca să
demarăm, urmând ca pe viitor să luăm un credit bancar ca să acorde această prefinanţare
până în momentul în care ni se întorc banii de la Uniunea Europeană, deci este un proces
ciclic. Ce spuneţi dvs. acum este să asigurăm şi bugetul şi tot, este prima fază, ne daţi sau
nu ne daţi voie să demarăm acest proiect.
Domnul consilier Dinu Ionel: Programul operaţional de pescuit a funcţionat din
2007 şi funcţionează în continuare. Cred că trebuia să ne trezim mult mai devreme ca să
depunem un proiect. Este vorba de disponibilizări: de unde se fac aceste disponibilizări?
Domnul primar Barbu Nicolae: În faza următoare după ce aprobăm proiectul
tehnic şi studiul de fezabilitate se vor lua de la alte categorii care le avem în buget şi se va
asigura susrsa pentru acest proiect. Deci, se vor lua tot din bugetul pe care l-am aprobat,
se face o redistribuire. Renunţăm la nişte investiţii, renunţăm pe termen scurt, este vorba
până în luna martie când vor veni cotele şi vom avea un buget întreg.
Domnul consilier Dinu Ionel: În ce fază suntem vis-a-vis de depunerea acestui
proiect? Avem studiu de fezabilitate? Nu. Avem studiu de proiectare? Nu. Ce facem dacă
acest proiect pe care o să-l depunem nu o să fie eligibil? Mai facem o rectificare de buget
să ducem bani, să-i disponibilizăm din nou?
Domnul primar Barbu Nicolae: Şi ce aţi vrea să facem să nu mai depunem
proiectul?
Domnul consilier Dinu Ionel: Ba da.
Domnul primar Barbu Nicolae: Acum am aflat că s-a prelungit termenul, termenul
era până prin ianuarie.
Domnul consilier Dinu Ionel: Eu ştiu despre acest program cu privire la pescuit, nu
prin faptul că am fost în Departamentul de Agricultură al PSD-ului. Ştiu pur şi simplu ca
român care mă informez după internet cu privire la accesarea fondurilor europene.
Nu ştiu ce am să fac, am să mă mai gândesc dacă o să votez sau nu acest proiect de
hotărâre.
Vreau să atrag atenţia vis-a-vis de ceea ce se întâmplă în municipiul Giurgiu. Nu
am să atac din punct de vedere personal pe nimeni, am să mă refer pur şi simplu la
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atitudinea unor oameni care încearcă să scoată la suprafaţă anumite lucruri care nu s-au
făcut în trecut şi prin titlurile de glorie pe care încearcă să le facă în momentul de faţă şi
prin lipsa de profesionalism să acuze pe alţii şi să se scoată în evidenţă. Suntem într-un
moment, aşa am crezut eu, de coabitare, executivul dvs., consilierii..
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Dacă se referă la ordinea de zi?
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu se referă.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Atunci o lăsăm la „Diverse” pentru
şedinţa ordinară.
Domnul consilier Dinu Ionel: O lăsăm pentru „Diverse”. Este foarte important
proiectul pentru că dă o tradiţie acestui oraş care este la Dunăre. Părerea mea este că
Giurgiu ar trebui să aibă o asemenea piaţă de gross. Am văzut foarte multe emisiuni la
televizor, nu numai de la noi din ţară, cu aceste pieţe de gross, din America Centrală
America de Sud, lucruri foarte importante şi frumoase şi este o tradiţie pentru municipiul
Giurgiu să aibă aşa ceva.
Stau şi mă gândesc, totuşi, este o sumă extraordinar de mare, 1 milion 600 de mii
de euro, atâta timp cât nu ai un studiu de fezabilitate, nu avem un proiect, atunci cum
identificăm cheltuielile vis-a-vis de acest proiect?
Domnul primar Barbu Nicolae: Proiectele acestea sunt un pic tip. Ei au spus că în
suma aceasta se încadrează, vom veni săptămâna viitoare cu exact cu PT-ul şi SF-ul
pentru acest proiect. Nu mai sunt decât 10 zile, dacă nu vin să îi dau ok-ul şi să am acest
proiect şi venim în faţa dvs. cu date clare. Eu vă cer acordul de principiu, dacă îl depun
sau nu-l depun. Nu disponibilizez acum, prin hotărârea aceasta, acum se aprobă
disponibilitatea resurselor, mă apuc sau nu de treaba aceasta.
Domnul consilier Dinu Ionel: Şi ţine de votul acestui Consiliu local.
Domnul primar Barbu Nicolae: Bineînţeles, dacă nu îi spun „pa” şi s-a dus şi piaţa
de peşte.
Domnul consilier Dinu Ionel: Eu voi vota acest proiect de hotărâre. De ce? Ca să
nu pierd din tradiţia acestui municipiu, dar vis-a-vis de celelalte etape, mai stau şi mă
gândesc.
Domnul primar Barbu Nicolae: Automat, nimic nu se face nelegal, dar este prima
fază.
Domnul consilier Dinu Ionel: Eu voi vota acest proiect de hotărâre. Ca să nu mi se
mai zică „Gică contra” cum îmi spun unii din ziarişti, dar acest lucru îl voi discuta la
şedinţa ordinară la „Diverse”.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Domnule primar, era corect, legal şi normal ca
să fie un proiect, cel puţin un proiect de buget în care să rezulte la ce se renunţă, la ce
obiective economice sau de investiţii sau de cheltuieli se renunţă pentru a se aloca aceşti
bani. Ne putem trezi în situaţia în care se aprobă acest proiect şi noi nu avem prevederi în
buget, avem resurse, nu avem surse de finanţare.
Deci, eu îmi menţin punctul de vedere că este necesar să existe cel puţin un proiect
de buget care să vedem de unde, ce surse, acorduri de principiu,
ca să avem sursele proprii de finanţare.
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Aici dvs. spuneţi că din banii Primăriei se vor finanţa 1.612.000 euro, TVA-ul va
fi recuperat în programul de finanţare în tranşe eşalonate în funcţie de evoluţia lucrărilor.
Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să mai spun ceva. Ştiţi că şi în mandatele
trecute şi tot timpul se făceau rectificări. Era în funcţie de importanţa şi de oportunitatea
unei investiţii şi se făceau rectificări, rectificam lună de lună. Am încercat să nu fac atât
de multe rectificări. În momentul în care venim luna aceasta, rectificăm, pentru că oricum
avem un buget temporar, un buget şchiop, până nu apar cotele şi nu apar defalcările de la
bugetul de stat. După ce avem bugetul de stat în martie când vor veni cotele defalcate
vom face un buget sigur. După ce ne vor aproba, să dea Dumnezeu să ne aprobe acest
proiect, să fie eligibil şi să fie aprobat. După ce va fi aprobat, în acel moment avem o
variantă, mergem în sistemul bancar şi luăm o finanţare bancară pentru perioada de
implementare, urmând când vin banii să ne dea inapoi, exact cum facem cu proiectul Pan
European 9. Am fost, am aprobat, am depus, acum avem caietul de sarcini terminat ca să
facem licitaţia şi să găsim o sursă atrasă ca pe perioada până ne vin banii de la Uniunea
Europeană să putem asigura finanţarea. Suntem abia la prima fază, în care facem primii
paşi.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: De ce nu spunem că se aprobă de
principiu executarea acestei investiţii până la sume de .... urmând ca această activitate,
odată cu aprobarea ei să...
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule preşedinte, nu ştiu exact suma. În
monetul acesta nu am siguranţa până nu am PT-ul şi SF-ul.
Domnul secretar Roşu Petre: Putem spune că se avizează de principiu
disponibilizarea.
Domnul primar Barbu Nicolae: Da.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Se avizează de principiu disponibilizarea
resurselor proprii ale Primăriei municipiului Giurgiu, în valoare de 1.612.000 euro, pentru
realizarea investiţiei, până la recuperarea sumei prin programul de finanţare. Aş propune,
după aprobarea acestei investiţii se va proceda la includerea în bugetul de venituri şi
cheltuieli.
Dacă este aviz de principiu, nu este nici o problemă, dar în momentul în care aţi zis
că se aprobă suma „de cutare”, deja apare ca o situaţie imperativă obligatorie care trebuie
executată.
Domnul consilier Vladu Alexandru: În primul rând trebuie să luăm în calcul că este
un proiect pe care vrem să îl facem, un proiect de structură. În urma acestui proiect va
rămâne ceva în Giurgiu, va rămâne un obiectiv foarte important, piaţa de gross care va fi
o clădire cu toate utilităţile.
Va fi al doilea proiect pe Giurgiu în care se va vedea ceva. După acest Proiect Pan
9 European demarat în legislatura trecută, va fi al doilea proiect în care va rămâne ceva
vizibil şi ceva palpabil în Giurgiu.
Această sumă care va fi, nu ştiu, de 1 milion 600 mii euro, mai puţin sau mai mult,
în funcţie de valorile pe care le va scoate proiectantul şi în funcţie de condiţiile clare pe
care le avem noi şi utilităţile care trebuiesc duse la locul respectiv. Această sumă nu este
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obligatoriu să o plăteşti sau să o ai prevăzută în întregime pentru că pe parcursul
executării acestui program sunt diferite cereri de rambursare şi atunci cum derulăm şi
rostogolim suma de la Pan 9 European, adică avem o sumă contractată mult mai mică
decât ceea ce avem noi de făcut. Deja noi am făcut o cerere de rambursare, ne-au venit
banii, vom mai face alte lucrări, facem alte cereri de rambursare, se întorc banii de la
Uniunea Europeană până când vom ajunge să rostogolim tot proiectul. Deci, vom avea şi
o sumă necesară, dar care nu v-a trebui să fie chiar 1 milion 600 mii euro.
Propun colegilor, să fim foarte activi, să gândim că vrem să construim cu toţii, să
rămână ceva în Giurgiu şi atunci să fim de acord cu promovarea acestui proiect.
Domnul consilier Dinu Ionel: Unde le încadraţi, la proiecte de mare sau mică
anvergură?
Domnul primar Barbu Nicolae: La proiecte necesare.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Domnule secretar vă rog să citiţi art.2 în
reformulare.
Domnul secretar Roşu Petre: Art.2. „Se avizează de principiu disponibilizarea
resurselor proprii ale Primăriei municipiului Giurgiu, în valoare de 1.612.000 euro, pentru
realizarea investiţiei, până la recuperarea sumei prin programul de finanţare, urmând ca
după aprobarea proiectului aceasta să fie inclusă în Bugetul de venituri şi cheltuieli”.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii,
supun la vot proiectul de hotărâre în forma prezentată de domnul secretar. 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 1225.

P R E Ş E D I N T E,
Spoială Slav Gheorghe

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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