CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL

încheiat astăzi, 10 decembrie 2014,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1400 în prezenţa a 13 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.2802 din 09 decembrie 2014 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 10 decembrie 2014, ora 1400, care are loc în
sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Dinu Ionel
3. Cepraga Cornel Sorin
4. Popazu Liviu
5. Badea Ionuţ
6. Gâdea Gheorghe
7. Preda Petronela Daniela
8. Bălănean Viorel
9. Cartojan Dan Liviu
10. Vladu Alexandru
11. Pârlea Victor Constantin
12. Spoială Slav Gheorghe
13. Cioacă Ionuţ
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Ciulacu Mirela
3. Ilie Clement
4. Ciobanu George Daniel
5. Măroiu Marian
6. Truică Liliana
7. Velicu Florian
Preşedinte de şedinţă este domnul Măroiu Marian, ales prin H.C.L. nr.441 din 20
noiembrie 2014.
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Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 12 consilieri, şedinţa este legal
constituită. Vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă, având în vedere că
preşedintele de şedinţă lipseşte.
Domnul consilier Spoială Slav Gheorghe: Îl propun pe domnul viceprimar Popazu
Liviu.
Domnul secretar Roşu Petre: Dacă nu mai sunt propuneri, supun la vot propunerea
făcută. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi propunerea a fost
aprobată.
Domnul consilier Popazu Liviu: Bună ziua! Bine aţi venit la şedinţa de îndată a
Consiliului Local. Vă rog domnule secretar să ne precizaţi dacă există cvorum.
Domnul secretar Roşu Petre: Există cvorum, sunt prezenţi 12 consilieri, şedinţa
este constituită legal.
Domnul consilier Popazu Liviu: Avem un singur punct pe ordinea de zi. 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 2014
Domnul consilier Popazu Liviu: Fiind şedinţă de îndată nu era neapărat nevoie de o
şedinţă de comisie. Şedinţa comisiei de buget s-a ţinut. Punctul de vedere al comisiei de
buget-finanţe.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Comisia de buget-finanţe a acordat aviz
favorabil.
Domnul consilier Popazu Liviu: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să vă explic despre ce este vorba, foarte pe
scurt. Aveţi la mapă hotărârea cu toate anexele. Prin Hotărâre de Guvern au fost stabilite
sumele necesare pentru plata hotărârilor judecătoreşti destinate profesorilor. Totodată sau primit şi pentru salarii şi indemnizaţii persoane cu handicap, suma de 5 miliarde 160
milioane, suma de 59 de miliarde este pentru hotărâri judecătoreşti şi ce mai au,
învăţământ, plafon, salarii. Totodată aveam suplimentarea bugetului local cu 24 de mii de
lei pentru activităţile organizate de 1 decembrie. Vă spuneam că la vremea respectivă am
avut aprobat 20 de mii de lei, au fost mai multe sponsorizări şi trebuia să completăm
bugetul şi cu aceste sume.
A venit şi domnul consilier Cioacă Ionuţ – ora 1407.
Domnul consilier Popazu Liviu: Alte intervenţii, vă rog.
Domnul consilier Dinu Ionel: Dacă tot este vorba de o rectificare bugetară şi
municipiul Giurgiu se bucură de sumele pe care le-a primit de la ….. În calitatea mea de
consilier local în cadrul Consiliului oraşului Giurgiu, aş vrea să pun o întrebare la tot
executivul Primăriei: câţi bani a primit Primăria Giurgiu din partea Consiliului Judeţean?
Domnul primar Barbu Nicolae: Această sumă am primit-o prin formele de
transmitere mai rapidă, prin fax de la Consiliul Judeţean. Eram trecuţi în proiectul de
buget cu suma de 20 de mii de lei, am primit 40 de mii de lei. Ei vor fi trecuţi în bugetul
rectificativ pe care îl vom aproba în şedinţa ordinară. Nu am considerat-o o foarte mare
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urgenţă pentru că fiind bani atât de mulţi, stăm să ne gândim prima dată unde-i cheltuim
şi după aceea să vedem pe ce dispoziţii. Cred că, cu presa astăzi am gândit, vom da către
o destinaţie precisă, să nu-i răsfirmă aşa, să nu putem să vedem, să simţim ceva din aceşti
bani. Facem glumele de rigoare şi eu zic, acum la sfârşit de ani să fim mai buni, mai calzi,
mai în spiritul creştin, să nu gândim negativ. Atât a fost posibil, atât ne-au dat, atât a
considerat că municipiul trebuie să primească. Ne vom gândi la un obiectiv clar şi presa
mi-a sugerat să punem şi o pancartă acolo: „aici sunt banii dvs.” şi să ştie toată lumea ce
s-a făcut.
Domnul consilier Dinu Ionel: Domnul primar, mi s-a părut din răspunsul dânsului
că este mulţumit de suma pe care a primit-o de la Consiliul Judeţean. Eu, în calitatea mea
de consilier local, din suma de 20 şi ceva de miliarde pe care Consiliul Judeţean a primit o, eu cred că nu este corect şi cinstit ca municipiul Giurgiu să primească doar o sumă de
400 de milioane. Bani pe care, dacă stăm bine şi ne gândim îi găsim în buzunarele la
câţiva din conducerea Consiliului Judeţean ca şi salarii, pe o lună de zile. Mie mi se pare
că e urât din partea Consiliului Judeţean că are o atitudine în continuare, ostilă faţă de
Consiliul municipal. Vă mulţumesc mult de tot!
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule Dinu, vă spuneam, nu am vrut să mă
încarc negativ şi dacă ţipam eu, mă încărcam negativ, încărcam şi pe cei din jur negativ.
Pentru ce? Oricum nu se rezolva nimic. Atât s-a considerat că merită municipiul, atât am
primit, pupăm, băgăm în traistă, ne descurcăm în alte forme. Investiţiile pe care ni le-am
programat le facem, le-aţi văzut, dvs. le-aţi aprobat. O să facem o dare de seamă la sfârşit,
la şedinţa de Consiliu în care vom explica cum, ce investiţii s-au făcut şi cum s-au
realizat. Ce n-a dat Consiliul Judeţean, am primit de la bugetul de stat, domnule Dinu.
Domnul consilier Dinu Ionel: Sunt de acord cu dvs., dar în afară de limbajul politic
care a fost deschis între partidele politice la nivel de judeţul Giurgiu, mie mi se pare că în
momentul de faţă se dischide un limbaj administrativ, în afară de conflictul politic e şi un
conflict administrativ, instituţional.
Domnul consilier Popazu Liviu: Şi noi vă mulţumim, domnule Dinu. Îmi permit să
vă atrag atenţia totuşi, când suntem la o şedinţă de îndată, cu un subiect foarte serios, nu
avem punct de „Diverse”. O să discutăm data viitoare, cât vrem pe subiectul ăsta.
Dacă nu mai sunt intervenţii, 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.
Şedinţa se încheie la ora 1411.

P R E Ş E D I N T E,
Popazu Liviu

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta

3

