CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL

încheiat astăzi, 06 mai 2014,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1300 în prezenţa a 20 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.1170 din 29 aprilie 2014 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 06 mai 2014, ora 1300, care are loc în sala de
şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Truică Liliana
2. Oprişan Gigi
3. Cartojan Dan Liviu
4. Dinu Ionel
5. Bălănean Viorel
6. Vladu Alexandru
7. Pârlea Victor Constantin
8. Cepraga Cornel Sorin
9. Ciobanu George Daniel
10. Cioacă Ionuţ
11. Velicu Florian
12. Ilie Clement
13. Stanciu Marius Viorel
14. Popazu Liviu
15. Dinu Cristina Elena
16. Ciulacu Mirela
17. Măroiu Marian
18. Spoială Slav Gheorghe
19. Badea Ionuţ
20. Gâdea Gheorghe

Preşedinte de şedinţă este domnul Pîrlea Victor Constantin, ales prin H.C.L.
nr.66 din 27 februarie 2014.
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Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Domnule secretar, vă rog să confirmaţi
legalitatea şedinţei.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi toţi consilierii, conform
Regulamentului de organizare şi funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal
constituită.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Probleme legate de ordinea de zi? Dacă
nu sunt, am eu o propunere: introducerea pe ordinea de zi a proiectului de hotărâre
privind aprobarea sărbătoririi Zilei de „1 IUNIE 2014 – Ziua Internaţională a Copilului”,
în Municipiul Giurgiu
Supun la vot ordinea de zi cu propunerea făcută. Cine este pentru? Împotrivă?
Abţineri? În unanimitate de voturi ordinea de zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind delegarea gestiunii prin atribuire directă a
Serviciului public de deratizare, dezinsecţie şi dezinfecţie în Municipiul Giurgiu,
către societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A., având ca acţionar
majoritar Municipiul Giurgiu
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: 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 încheierii unui Memorandum
de colaborare între Municipiul Giurgiu şi Academia Bulgară de ştiinţe
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: 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 3: proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unui credit în
valoare de 68.900.000 lei, pentru refinanţare datorie publică locală – trei credite
contractate de Primăria Municipiului Giurgiu
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 9 voturi pentru. Împotrivă? 9
voturi împotrivă. Abţineri? 2 abţineri (domnul consilier Stanciu Marius Viorel şi domnul
consilier Ilie Clement).
Punctul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2014 şi a Listei de investiţii aferente
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Discuţii?
Domnul consilier Velicu Florian: Aici aş vrea să aduc şi eu câteva observaţii.
Având în vedere faptul că cetăţenii din municipiul Giurgiu racordaţi la sistemul
centralizat au fost nevoiţi să plătească facturi exagerat de mari la încălzirea locuinţelor în
iarna care tocmai a trecut, acest aspect întâmplându-se în urma modernizării în ultimii ani
a unui număr considerabil de mare a unor astfel de puncte termice.
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Propun pentru asta, să se facă un studiu de fezabilitate de către executiv sau dacă
există aşa ceva să ni se prezinte sau eventual să fie îmbunătăţit, pentru a rezolva aceste
probleme. Pentru că repet, încă o dată, cetăţenii sunt nevoiţi să plătească facturi exagerat
de mari la încălzire chiar dacă în ultimii ani s-au făcut modernizări nenumărate la astfel
de puncte termice. Pentru asta aş propune amânarea acestui punct de pe ordinea de zi
până la efectuarea acestui studiu.
Domnul consilier Dinu Ionel: Stimaţi colegi, dacă devenim oportunişti în rândul
Consiliului Local, cu părere de rău, că blocăm oraşul. Văd că se menţine acea stare de
spirit în care nimeni nu vrea să ajute Primăria, Consiliul Local şi totodată cetăţenii din
municipiul Giurgiu. Am o rugăminte la dvs. şi fac un apel la conştiinţa dvs., sunteţi datori
faţă de poporul din Giurgiu. Vă mulţumesc !
Domnul consilier Velicu Florian: Tocmai pentru asta am pus şi problema, domnule
consilier. Pentru că este inadmisibil să facem astfel de investiţii în ultimii ani, iar facturile
să crească non-stop.
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu vă mai învârtiţi în jurul cozii şi să găsiţi fel de fel
de argumente care nu au nici un fel de sustenabilitate.
Domnul primar Barbu Nicolae: Îmi daţi voie să-i răspund domnului consilier. Dacă
aţi fi fost în precedentele şi aţi fi studiat cu atenţie Hotărârile de Consiliu, aţi fi văzut că
aţi aprobat criteriile de oportunitate, aţi aprobat studiile de fezabilitate, aţi aprobat toţi
aceşti indicatori care arată necesitatea acestor investiţii. Fără executarea acestor investiţii
cheltuielile vor creşte, domnilor consilieri. Acultaţi-mă ce vă spun, fiindcă aceste
investiţii vor duce la o contorizare corectă a cetăţeanului şi la o furnizare de agent termic
corect pentru fiecare bloc. Acum mergem pe un sistem centralizat care nu are nici un mod
de control sau nu are o formă modernă de control. Îi dăm în general aşa, aşa cum erau
centralele vechi. În acest moment punându-se centrale de apartament, de bloc, acele
microcentrale, acele schimbătoare de căldură de bloc, se duce la o folosire eficientă a
agentului termic şi nu în ultimul rând, scăderea cheltuielilor pe fiecare apartament.
Şi vă mai spun un singur lucru: sunt investiţii făcute din banii statutului, 60% sunt
fonduri ale bugetului de stat, 40% sunt fondurile Primăriei. Dacă nu terminăm acest
sistem de modernizare, completat ulterior şi suntem în faza de studiu de fezabilitate
pentru eficientizarea conductelor care vin de la CET, fiindcă acele conducete sunt foarte
mari şi dacă vom reuşi să facem tot cu proiect european sau cu proiect finanţat de la
Ministerul Dezvoltării, vom reuşi să scădem foarte mult. În acest moment costurile sunt
datorate pierderilor din sistem şi nu cât pleacă de la furnizor, de la furnizor pleacă energia
termică destul de ieftin, dar noi în acest moment avem aproape, normal, legal, aveam
30%, domnul Cepraga este aici, poate să ne spună sigur că avem mai mult de 30%
pierderi pe sistem.
Aţi aprobat indicatorii, aţi aprobat studiile de fezabilitate, noi nu facem acum decât
să punem la dispoziţie cofinanţarea noastră ca acest proiect să fie fezabil pentru
Ministerul Dezvoltării. Am trimis documentele, am trimis studiile, aşteptăm la momentul
acesta să depunem proiectul şi că am pus de o parte sursa, cofinanţarea noastră, ca
ministerul să ne ia în evidenţă. Amânarea mâine, poimâine, înseamnă zero, înseamnă
nefinalizarea acestui proiect, iar la iarnă când or plăti şi mai mult că nu am modernizat, să
ieşiţi dvs. în stradă să le spuneţi. Pe acest model lăsăm mâine, că mâine se poate.
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Domnul consilier Velicu Florian: Nu e vorba de acest model, lăsăm mâine. În
toamna anului trecut am aprobat preluarea de la Alexandria a unor centrale complete care
trebuia montate în Giurgiu. Nu ştim ce s-a întâmplat cu acel proiect care e aprobat, de
altfel.
Domnul primar Barbu Nicolae: Ştiţi ce centrale sunt?
Domnul consilier Velicu Florian: Vreau să spun că dorim să fim informaţi corect
vis-a-vis de ce se întâmplă cu acestă încălzire a oraşului. Oamenii se vaită de facturi
foarte mari şi ştiţi bine chestiunea aceasta.
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, domnule consilier. Ştiţi ce aţi aprobat să luaţi?
Cunoaşteţi ce aţi aprobat să luaţi? Sau ieşim şi votăm doar să luăm? S-au luat alt tip de
centrale care sunt centrale module independente pentru zone. Acele centrale le-am luat
pentru cazul în care vom avea o zonă cu populaţie care s-a trecut de la sistemul centralizat
de energie termică, s-a trecut la sistemul cu gaz natural şi nu mai avem posibilitatea să-i
furnizăm în sistem centralizat. Ne-am luat măsuri ca unităţile şcolare, ca zonele de
blocuri de acolo, care nu mai devine eficient să-i ducem energie în sistem centralizat, să
montăm această centrală în zona respectivă şi să asigurăm pe zona respectivă, asta am
preluat. Nu am preluat ceea ce modernizăm acum, domnule consilier. Să ştiţi că acel
calcul de eficienţă noi l-am făcut împreună cu domnul Cepraga şi în calitate de consilier,
dar şi în calitate de director şi am stabilit să vedem, mai punem în blocul în care s-au
racordat 80% la gaz natural? Nu are sens să mai punem. Dacă observaţi nu asigurăm
surse 100%, asigurăm 30%, noi trebuia să asigurăm 40%, acel 10% ne permite să nu le
facem pe toate, toate centralele termice pe care le-am propus.
Ceea ce astăzi vrem să facem, este să aprobăm cu banii de la buget 60%, să
modernizăm tot sistemul. Dacă nu-l aprobăm astăzi şi vă spun la modul corect, gândiţi-vă
că nu-l mai facem fiindcă listele s-au dat, dosarele s-au făcut, lista centralizată la nivel
naţional s-a făcut, noi am intrat în acea listă. Data viitoare vă voi arăta cu data când am
intrat fiindcă ei ne-au luat în evidenţă, aşteaptă această hotărâre a Consiliului Local de
asigurare a surselor de finanţare.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt
discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Supuneţi întâi propunerea domnului consilier
Velicu.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Nu, se supune la vot proiectul de
hotărâre în forma iniţială.
Domnul consilier Dinu Ionel: Asta se face la Baroul Giurgiu.
Domnul primar Barbu Nicolae: Să înţeleg că vreţi să amânaţi? Păi, amânare
înseamnă nefinanţare şi neexecutare anul acesta şi nici până în 2016. Vreau să vă gândiţi
foarte bine şi să vă uitaţi în acele camere de luat vederi şi să spuneţi populaţiei ce vreţi să
faceţi. Îi lăsaţi în frig la iarnă sau să plătească mai scump? Fără să beneficiem de 60% din
fonduri de la stat? Sau ne plimbăm şi plimbăm hârtiile de colo, colo, că nu vrem? Ce să
amânăm?
Aţi avut şi aţi aprobat indicatorii, domnilor consilieri. Aţi aprobat acei indicatori, iaţi aprobat, aţi fost de acord, aţi aprobat studiile de fezabilitate, aţi fost de acord cu aceste
investiţii, noi astăzi aprobăm decât...
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Domnul consilier Măroiu Marian: De ce ne certaţi, domnule primar?
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu vă cert, dar gândiţi-vă că acestă indecizie a dvs.
atrage la iarnă probleme pentru blocurile care nu sunt racordate.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Domnule primar, mă scuzaţi că intervin,
sunt mari probleme pe aducerea căldurii de la CET până în oraş. Acolo sunt nişte costuri
enorme. Nu cred eu, că numai pentru faptul că nu se vor trei puncte termice o să scadă ...
Domnul primar Barbu Nicolae: Contează şi acela, domnule consilier.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Vă spun, sunt pierderi enorme pe alea.
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu ştiu, acela e un alt proiect.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Haideţi să aducem CAF-urile şi CAI-urile
să le punem undeva în oraş. Găsim un alt sistem.
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, cred că nu ştiţi ce vorbiţi. Cum
să aduci CAF-urile? E un sistem centralizat. Noi trebuie să îmbunătăţim acel sistem
centralizat. Nu pot să iau o centrală termică de la marginea oraşului să o aduc în oraş.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Întrebaţi-l domnule primar pe consilierul
Cepraga, atunci.
Domnul primar Barbu Nicolae: L-am întrebat. Cu domnul consilier Cepraga am
făcut acest proiect fiindcă dânsul ştie cel mai bine ce înseamnă sistem centralizat în
municipiu. Că vor fi alte firme care vor face centrale, ok, vor fi, dar noi trebuie să vedem
exact ce putem face cu banii de la stat. Dacă vreţi să facem sau nu facem. Este simplu.
Este decizia dvs., eu am venit în faţa dvs. să vă propun acest proiect cu finanţare 60% de
la buget, 40% de la Primărie. Am găsit, nu uşor pentru 40%, nu a fost 40, 30 că sigur nu
le vom face pe toate anul acesta şi venim cu acest proiect de modernizare. Este un proiect
în continuare, am modernizat până acum, de patru ani se modernizează în oraş.
Domnul consilier Dinu Ionel: Oameni buni, dar nici pe degeaba nu vreţi?
Domnul primar Barbu Nicolae: Oricum cresc, dacă nu modernizăm, oricum vor
creşte.
Domnul consilier Dinu Ionel: Este incredibil! Ne batem joc de oamenii din
Giurgiu, domnilor.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Supun la vot proiectul de hotărâre
prezentat. Cine este pentru? 9 voturi pentru. Împotrivă? 9 voturi împotrivă. Abţineri? 2
abţineri (domnul consilier Velicu Florian şi domnul consilier Ilie Clement).
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnilor consilieri PNL, vă asumaţi o mare
răspundere pentru încălzirea oraşului şi ...
Domnul consilier Dinu Ionel: Ne aflăm în pragul alegerilor europarlamentare şi
ăsta e motivul.
Domnul primar Barbu Nicolae: Este cel mai prost motiv să laşi oamenii în frig pe o
măsură de partid şi mă uit la consilieri PP-DD care se dau că sunt alături de popor, se dau
că merg cu poporul, că vor să-i ajute şi este o mare ruşine, că luaţi de valul politc nu vă
gândiţi la ceea ce este bine pentru populaţie. Mai ieşiţi şi pe străzi să le daţi pliante
oamenilor că le vreţi bunăstarea şi aduceţi proiecte europene când nu votaţi un proiect cu
60% de la stat. Domnilor, nu sunt banii Primăriei, sunt 60% de la bugetul de stat.
Domnul consilier Velicu Florian: Dar nu a spus nimeni că este împotriva acestui
proiect, domnule primar.
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Domnul primar Barbu Nicolae: Dacă nu-l depunem acum...
Domnul consilier Velicu Florian: Este vorba de o informare mai corectă.
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, dacă nu-l depunem acum,
puteţi să-i faceţi informarea peste noapte cât o-ţi vrea dvs.. Era timpul să-l depunem, nu-l
depunem, nici nu-l mai depunem, să ştiţi.
Să ieşiţi să le spuneţi oamenilor de ce nu se mai modernizează sistemul. În iarnă o
să le dau înregistrarea aceasta s-o vadă care au fost împotriva modernizării sistemului şi
să vedem.
Domnul consilier Dinu Ionel: Ştiţi care este bătaia de joc stimaţi oameni, şi mă
adresez şi oamenilor din municipiul Giurgiu, jocurile pe care tu le faci astăzi, sunt
jocurile că vrei să fi viceprimar domnule Velicu şi director adjunct la Apa Service.
Domnul consilier Velicu Florian: Ce facem acum ne batem în replici?
Domnul consilier Dinu Ionel: Ăsta este de fapt motivul pentru care tu nu votezi şi
îţi baţi joc de locuitorii din municipiul Giurgiu.
Domnul consilier Velicu Florian: Domnule Dinu, vă rog frumos să vă abţineţi, da.
Am impresia că vorbeşte gura fără dvs..
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu vorbesc, am spus, te rog frumos să te potoleşti.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Domnilor, vă rog frumos.
Domnul consilier Dinu Ionel: Te rog frumos să te potoleşti, îţi baţi joc de locuitorii
din municipiul Giurgiu că vrei viceprimar. Ce viceprimar vrei tu? Ai cărat marfă de la
turci pentru ţigani până mai alaltăieri şi acum vrei viceprimar? Du-te mă şi învaţă carte!
Domnul consilier Velicu Florian: Domnule preşedinte, puteţi să controlaţi şedinţa?
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Dacă nu, eliminaţi-l din sală pe domnul
consilier Dinu care depăşeşete orice urmă a bunului simţ.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Da, vă mulţumesc, să mergem mai
departe.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, este ruşinos că persoană din executiv şi aici
mă refer la domnul Popazu care ştie problema aceasta, ştie tot ce înseamnă încălzirea
oraşului, până la urmă politicul joacă mai mare rol şi eu cred că decizia dânsului de a vota
împotrivă, poate că nu e a dânsului personală, dar efectiv, chiar nu o să înţeleg niciodată
cum nu poţi să fi de acord să iei bani gratis de la buget să modernizezi sistemul de
furnizare a energiei termice. Nu ştiu, nu am să înţeleg niciodată. Mâine nu o să votaţi nici
proiectele europene, nu o să votăm nimic.
Domnul consilier Dinu Ionel: Nu-i interesează decât să moară primarul şi Primăria.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Domnule Dinu, vă rog frumos.
Domnul consilier Dinu Ionel: Domnule preşedinte vă cer scuze şi faţă de unii
colegi din sală, dar făţă de unii, nu.
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Punctul 5: proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor unităţi
administrativ-teritoriale din judeţul Giurgiu, la Asociaţia de Dezvoltare
Intercomunitară „SĂNĂTATE ASIGURATĂ PRIN APĂ CURATĂ”
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun
la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 14 voturi pentru. Împotrivă? 5
voturi împotrivă. Abţineri? 1 abţinere.
Domnul primar Barbu Nicolae: Acum aş vrea să vă spun, sunteţi consilieri locali,
aţi votat ADI-ul, aţi votat includerea, aţi gândit domnule Velicu, cu cât creşte preţul la
apă pentru oamenii pe care îi compătimeaţi că plătesc prea mult căldura? Ştiţi că creşte
preţul în 4-5 ani de la 5,3 lei la 9 lei m 3 de apă şi canalizare? Aţi citit acel Master Plan,
domnule consilier?
Domnul consilier Măroiu Marian: Arătaţi-ne unde scrie.
Domnul primar Barbu Nicolae: V-am şi spus exact, dacă vreţi vi-l dau pe site, la
punctul privind costurile de...
Domnul consilier Măroiu Marian: Arătaţi-mi, nu cu vorbe.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu cu vorbe domnule consilier.
Domnul consilier Măroiu Marian: Şi căldura se va scumpi în 5 ani.
Domnul primar Barbu Nicolae: Cum aţi votat dvs. să nu se modernizeze, sigur se
va scumpi.
Domnul consilier Măroiu Marian: Şi apa se va scumpi.
Domnul primar Barbu Nicolae: Haideţi să vă spun domnilor consilieri că v-aţi
bătut pentru acest ADI, eu nu voi lăsa oraşul la cheremul unor consilieri care nu văd decât
interes propriu, că dacă vor avea aceast proiect european pentru la ţară cu apă şi canal,
vor avea lucrări. Nu o să-l las, domnilor consilieri, avem dreptul în Consiliu fiindcă AGA
va stabili exact. În acest moment AGA la ADI este formată din 4 primari ai PSD -ului şi
unul singur Consiliul Judeţean. Nu va trece în ADI, domnilor, fiindcă nu voi lăsa oraşul la
cheremul dvs. să stabilească orice preţ. Peste trei ani când nu mai sunt eu primar, peste
doi ani şi după mine potopul? Este o mare ruşine, nu votaţi proiect european, votaţi în
schimb, îndatorarea oraşului pentru apă. E treaba dvs., domnilor consilieri.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Domnule primar, puteţi să garantaţi că pe
perioada asta de 2 ani cât mai aveţi dvs. din mandatul ăsta, nu o să mai crească apa, deloc
în cazul în care nu vom adera la acest ADI?
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule consilier, v-am mai răspuns şi data
trecută şi vă răspund şi acum: prin Master Planul care s-a făcut şi prin proiectul care s-a
făcut pentru alimentarea pe municipiul Giurgiu s-a stabilit clar perioadele, datele când se
va face scumpirea.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Creşte sau nu creşte?
Domnul primar Barbu Nicolae: S-a stabilit prin Master Plan, domnule consilier.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Şi atunci de ce mai vorbim?
Domnul primar Barbu Nicolae: Păi, noi ştim că avem experienţa aceasta. Un
Master Plan, o aducţiune de apă şi canal, dar noi am considerat că merităm să scumpim
pe o perioadă pentru că era investiţia pentru noi. Am făcut investiţia pentru municipiu şi
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am crescut preţul de la 1,5 la 2,7. Pentru viitor vom face apă şi canal în toate satele şi
comunele din judeţ şi vom mări apa în muncipiu, asta este problema.
Domnul consilier Măroiu Marian: Unde scrie că se face 9 lei m3?
Domnul primar Barbu Nicolae: La costuri de eligibilitate.
Domnul consilier Măroiu Marian: Vedeţi-vă de treabă, nu mai induceţi în eroare
populaţia.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aşa aţi votat domnule Măroiu şi când se dărâmă
piaţă că o să se facă nu ştiu ce.
Domnul consilier Măroiu Marian: Şi s-a făcut.
Domnul primar Barbu Nicolae: S-a făcut. Uitaţi-vă ce costuri sunt în piaţă acum.
Când vă spuneam că o să fie scump în piaţă, spuneaţi că nu se poate. Cine încasează
banii? În loc să-i încaseze municipalitatea, îi încasează altcineva.
Domnul consilier Măroiu Marian: Reduceţi dvs. preţurile.
Domnul primar Barbu Nicolae: Reduc eu preţurile? Păi nu ţine nimic la Primărie.
Domnul consilier Stanciu Marius Viorel: Domnule primar, nici nu putem să
condamnăm atâtea localităţi la o viaţă de apă din puţ şi WC în fundul curţii. Doar că
spunem că vrem în felul ăsta să protejăm locuitorii din municipiu Giurgiu, care municipiu
Giurgiu, după cum văd eu, ar fi undeva în Bulgaria sau în Rusia, nu ar fi în România, în
judeţul ăsta. Până la urmă, oamenii ăia au şi ei dreptul la curăţenie, au şi ei dreptul la
condiţii. Ce pot să spun: locuitorii municipiului Giurgiu sunt cu stea în frunte, iar ceilalţi
din comune sunt nimeni.
Domnul primar Barbu Nicolae: Mai ziceţi o dată şi la cameră, domnule consilier,
că aţi fost votat de locuitorii din municipiul Giurgiu.
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: Haideţi să terminăm pentru că
proiectul deja a fost votat şi nu mai văd sensul discuţiei.
Punctul 06: proiect de hotărâre privind aprobarea sărbătoririi Zilei de „1 IUNIE
2014 – Ziua Internaţională a Copilului”, în Municipiul Giurgiu
Domnul consilier Pîrlea Victor Constantin: 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.
Şedinţa se încheie la ora 1326.

P R E Ş E D I N T E,
Pîrlea Victor Constantin

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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