CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 11 noiembrie 2013,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 15 00 în prezenţa a 15 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.3287 din 08 noiembrie 2013 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data 11 noiembrie 2013, ora 15 00, care are
loc în sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Gâdea Gheorghe
2. Badea Ionuţ
3. Truică Liliana
4. Oprişan Gigi
5. Cartojan Dan Liviu
6. Dinu Ionel
7. Bălănean Viorel
8. Cepraga Cornel Sorin
9. Vladu Alexandru
10. Cioacă Ionuţ
11. Ilie Clement
12. Dinu Cristina Elena
13. Ciulacu Mirela
14. Pârlea Victor Constantin
15. Stanciu Marius Viorel
Absenţi:
1. Velicu Florian
2. Spoială Slav Gheorghe
3. Ciobanu George Daniel
4. Măroiu Marian
5. Popazu Liviu
Preşedinte de şedinţă este domnul Cartojan Dan Liviu, ales prin H.C.L. nr.326
din 29 august 2013.
1

Domnul secretar Roşu Petre: Bună ziua! Astăzi, 11 noiembrie 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! Supun la vot ordinea de zi cu un
proiect suplimentar „acordarea unui sprijin financiar Asociaţiei Club Sportiv Municipal
Dunărea Giurgiu”. S-a strecurat o greşeală, s-a trecut la sprijin suma 100 mii de lei, este
vorba de 10 mii lei. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi
ordinea de zi a fost aprobată.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea obţinerii unei linii de credit la
Banca Comercială CARPATICA în valoare de 800.000 lei de către Societatea
Comercială Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Eu aş vrea să lămuresc un pic de ce a fost necesar
pe ordinea de zi acest punct şi de ce este urgenţă. Este acest proiect „High Performance
GREEN PORT Giurgiu”, este proiectul cu cei de la ILR privind o hală cu acces trimodal
şi nu acesta ar fi fost punctul important care să necesite în şedinţa extraordinară aprobarea
acestui punct, ci pentru faptul că în discuţiile cu cei de la Carpatica am cerut renegocierea
procentului de dobândă.
La ora actuală Zona Liberă plăteşte Băncii Carpatica 8,5% + euribor, este o
dobândă accesată în urmă cu 2-3 ani când Zona Liberă era cu pierderi foarte mari, o
dobândă care la vremea respectivă a fost cea mai mică de pe piaţă ţinând cont de gradul
de risc pe care-l avea această societate.
În acest moment Zona Liberă este pe profit, asta înseamnă că alţii sunt indicatorii.
Am cerut o renegociere şi totodată am cerut ca în cadrul acelei renegocieri să fie scoasă şi
garanţia pe care Primăria Giurgiu a acordat-o Zonei Libere – 800 de mii de euro. Drept
urmare, plecând de la aceste două considerente s-a făcut un calcul al necesităţilor pe timp
scurt al Zonei Libere şi faptul că are angajate obligaţii de a realiza un drum de acces către
operatorul, firma MOLL din Ungaria.
A fost trecut în contractul de concesiune, obligativitatea Zonei Libere de a face
acel drum. Am cerut o păsuire de un an de zile, drept urmare, anul viitor Zona Liberă
trebuie să construiască acel drum. Totodată, acel drum este necesar şi pentru cel de-al
doilea investitor, firma Vixon care a concesionat aproape 1 hectar jumătate şi construieşte
un terminal de gpl şi săptămânile următoare este în fază de finalizare încă o licitaţie
pentru 30.000 mp pentru un terminal, fie un terminal de gaz, fie un terminal de produse
petroliere, fie un terminal de cereale. Sunt trei cereri care şi-au manifestat, trei firme care
şi-au manifestat intenţia de a concesiona acel teren. Drept urmare, am considerat că odată
cu renegocierea clauzelor la Carpatica să introducem şi această linie de creditare, ţinând
cont de faptul că indicatorii nu se modifică, chiar se îmbunătăţesc, având în vedere că şi
dobânda va fi cu mult mai mică.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Alte discuţii?
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Domnul consilier Dinu Ionel: Eu am vrut să iau cuvântul, dar l-am văzut pe
domnul Ciumberică în sală şi am vrut să aducă câteva argumente, dar sunt de ajuns
argumentele pe care le-a adus domnul primar.
Domnul primar Barbu Nicolae: Astăzi trebuia să vină domnul director să susţină,
numai că l-am întors din drum. Cel de-al treilea investitor care doreşte să-şi facă o fabrică
de ulei în Zona Liberă, au fost la mine în birou şi i-am trimis către Zona Liberă şi l-am
rugat pe domnul director să-i primească şi să le explice, să le arate zona respectivă.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: 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 2: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2013
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să, până la urmă acesta era motivul pentru
care astăzi v-am chemat în şedinţă extraordinară. Au sosit banii de la bugetul de stat din
cote defalcate TVA pentru salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap. Suma nu este
foarte mare, 8,8 miliarde de lei, asta înseamnă asigurarea necesarului pentru două luni
pentru însoţitorii persoanelor cu handicap. Tot suntem în restanţă, noi aveam 3 luni
jumătate restanţă, cu două luni, venim la luna septembrie, la luna octombrie. Avem
restanţă octombrie, noiembrie şi decembrie.
Să sperăm că aşa cum a promis domnul ministru al finanţelor, dacă veniturile
statului vor creşte în lunile octombrie şi noiembrie, va mai fi o rectificare bugetară în
decembrie. După cum am observat şi după cum au anunţat, dar am observat şi de la
Direcţia Finanţelor Publice de la Giurgiu, cel puţin Giurgiu şi-a realizat bugetul 108%,
1,08 are o creştere şi la nivel naţional există această creştere. Asta înseamnă că, şi dacă
luna viitoare se menţine trand-ul crescător de încasare a veniturilor statului, în luna
decembrie vom mai avea o rectificare de buget pentru a asigura diferenţa pentru
însoţitorii persoanelor cu handicap. Nu aş vrea să intru în alte idei, deja se fac campanii
electorale pe seama necazului acestor oameni, se tot vine cu televiziuni prin Primărie să
arate că nu se zbate Primăria şi nu face nimeni nimic, chiar dacă acele persoane sunt mult
mai răspunzătoare prin funcţia pe care o au, de parlamentari, decât să vină şi să arunce în
curtea Primăriei.
Atâta timp cât statul a luat decizia în urmă cu câţiva ani să asigure sursă de venit
acestor însoţitori ai persoanelor cu handicap şi la vremea respectivă li s-a acordat şi
plafon pentru salarii, nu poţi să vii acum şi să arunci în curtea Primăriei obligativitatea de
a-i plăti, când este o hotărâre a statului. Dânşii au luat decizia în urmă cu ani să acorde
aceste venituri şi însoţitorilor persoanelor cu handicap. Dacă ne-ar fi dat înapoi cotele de
TVA care existau la vremea când s-a aprobat legea, adică 49% şi nu 41,5% cât avem în
acest moment, poate că am fi avut sursele necesare şi ne-am fi gospodărit să acordăm din
surse proprii salariile pentru însoţitorii persoanelor cu handicap. Dar acum, aceste
persoane nu au nici o vină, li s-a dat prin lege dreptul de a avea un salariu, li s-a garantat
prin lege că acel salariu va fi acordat de către bugetul statului, dar între timp lucrurile s-au
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schimbat şi acum se încearcă să se arunce în curtea Primăriei obligativitatea de a plăti
aceste salarii. Dacă am fi avut surse, le-am fi făcut cu dragă inimă fiindcă până la urmă
sunt locuitorii acestui oraş, dar neavând surse de finanţare, neavând nici bani ca să ne
acoperim toate cheltuielile.
Avem Direcţia de Evidenţă a Populaţiei care au o lună şi jumătate de când nu şi-au
mai luat salariile, luna trecută le-am aprobat din surse proprii să-şi ia o lună salariile, iar
acum le-am trecut întreaga sumă până la sfârşitul anului să o suportăm din venituri
proprii.
Nu se poate ca o activitate care este a statului, care o face în favoarea statului să fie
finanţată din surse proprii ale Primăriei, acelaşi lucru se întâmplă şi cu personalul creşelor
din oraş. Pot să spun că e un lucru bun că nu avem decât o creşă, e un lucru rău că avem
decât o creşă, dar din punctul acesta de vedere al susţinerii financiare, nu ni s-a acordat
bani decât până în luna a şaptea, până la sfârşitul lunii iunie. A trebuit să acordăm din
surse proprii şi pentru aceştia, în această rectificare sunt salariile până la sfârşitul anului şi
pentru această categorie. Dar nu o să putem la infinit să acordăm subveţii acolo unde
statul spune că acordă şi nu acordă.
Am planificat pentru anul viitor, o parte anul acesta, aproape 50 de miliarde pentru
subvenţia la căldură, dacă venim, 5 miliarde este necesarul lunar pentru persoanele cu
handicap, pentru însoţitorii persoanelor cu handicap. Câte luni putem să susţinem sau de
unde vom găsi surse ca să susţinem şi aceste cheltuieli? Aş vrea să înţeleagă fiindcă
suntem bombardaţi, bombardaţi în sensul, nu efectiv, dar oamenii vin şi întreabă la
Primărie de ce nu li se dau salariile, de ce? Primarul este obligat sau Primăria trebuie să
dea aceşti bani şi tot timpul am explicat, numai că politic sunt manevraţi tocmai ca să
spună că e obligaţia Primăriei, este obligaţia nu ştiu cui. Banii aceştia vin prin Ministerul
de Finanţe, nici prin Consiliul Judeţean, nici prin Prefectură, vin prin Ministerul de
Finanţe. Eu vă mulţumesc pentru înţelegere.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: 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 suplimentării Bugetului
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri
proprii şi subvenţii 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 4: proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului
împrumuturilor interne pe anul 2013 şi a Listei de Investiţii aferente
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.
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Punctul 5: proiect de hotărâre privind aprobarea alocării unei sume pentru
sărbătorirea zilei de „1 Decembrie – Ziua Naţională a României” în Municipiul
Giurgiu
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Toată această sumă pe care astăzi o vedeţi, de 20
de mii lei pentru Centrul Cultural şi de 20 de mii lei pentru Direcţia de Asistenţă Socială
sunt din sponsorizări. Sunt trecute, dar aş vrea să înţeleagă, să nu se facă tot felul de
speculaţii. De câteva zile direcţiile din Primărie s-au ocupat pentru strângerea de
sponsorizări dedicate acestei sărbători naţionale a României. Este o acţiune pe care
trebuie s-o tratăm cu respectul cuvenit unei zile de o aşa importanţă, drept urmare, pentru
faptul că nu erau surse suplimentare să reuşim să facem un eveniment aşa cum trebuie să
fie realizat, am apelat la forma sponsorizării. Să sperăm că, domnule director, vom
strânge şi cei 40 de mii de lei şi să realizăm.
Ce aş vrea să transmit oamenilor din oraş: există o hotărâre de consiliu care
prevede obligativitatea instituţiilor de a-şi arbora steagul naţional şi tot în acea hotărâre
este o recomandare, fiindcă nu se putea obliga persoanele, locuitorii şi societăţile din
municipiul Giurgiu să arboreze steagul naţional. Haide-ţi să vedem totuşi, din exemplul
altor state, Ziua Naţională este ziua de o însemnătate aparte şi pot să spun că este cea mai
însemnată zi din existenţa unei naţiuni. Nu poate doar Primăria să pună steaguri pe stâlpi
sau să pună steaguri pe clădirile şi instituţiile şi şcolile Primăriei, este bine ca fiecare
cetăţean şi fiecare societate comercială să-şi achiziţioneze un steag şi să-l arboreze pe
clădirea respectivă.
Eu zic că este un lucru benefic pentru noi toţi şi până la urmă, arată dacă mai
trebuia să fie demonstrat sau arătat sentimentul nostru naţionalist privind integritatea
statului român. Este un lucru care aş vrea să fie transmis locuitorilor oraşului, nu este o
cheltuială foarte mare pentru societăţi, pot să spun că este o mândrie să ai acasă un steag
al ţării tale şi să-l ţii la loc de cinste şi să-l arborezi. Pot să spun că în urmă cu un an toate
televiziunile din oraş puneau poza cea mai sugestivă, pe strada Gării, o persoană care
ieşise cu steagul şi spunea că steagul ăla îl are de nu ştiu cât timp şi îl ţine acolo fiindcă
este lucrul cel mai scump pe care îl are în casă.
Lucrul acesta aş vrea să-l transmit şi dacă mass-media îl va multiplica, poate că
prin exemplul personal al fiecăruia vom transforma o zi de sărbătoare aşa cum trebuie ea
serbată. Vă mulţumesc!
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: 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 6: proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar
Asociaţiei Club Sportiv Municipal Dunărea Giurgiu
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Discuţii?
5

Domnul primar Barbu Nicolae: Luna trecută, în şedinţa ordinară venisem cu o
hotărâre de 200 de mii de lei, 2 miliarde. La vremea respectivă v-am cerut să-l amânăm
pentru faptul că erau într-un control, sunt tot într-un control, ba scot hârtiile, ba nu le scot,
ba îşi dau demisii unul după altul. Până la urmă, suma aceasta de 10 mii de lei este doar
pentru a trece pe încă o săptămână sau 10 zile şi a suporta baremurile de arbitraj, asistenţă
medicală şi ce mai trebuie. Am blocat orice sumă acordată tuturor secţiilor şi sper să mă
înţeleagă cei care au fost corecţi, dar aş vrea să se termine odată controlul şi să ştim exact
cine răspunde pentru banii cheltuiţi, dacă s-au cheltuit corect este ok, mergem mai
departe şi acordăm susţinerea necesară fenomenului sportiv din municipiul Giurgiu, dar
am vaga îndoială că acolo sunt câteva probleme care trebuiesc rezolvate vis-a-vis de
modul de înregistrare în contabilitate, vis-a-vis de modul cum s-au cheltuit cei 2 miliarde
de lei daţi şi nu aş fi vrut să oprim o echipă care funcţionează şi care lucrează bine sau
care joacă bine pentru faptul că nu au avut 2 milioane sau 5 milioane să plătească
baremul de arbitraj. De aceea am cerut astăzi în extraordinară să aprobăm 10 mii de lei, să
aperăm că într-o săptămână terminăm auditul, terminăm tot controlul şi vom putea veni
într-o şedinţă în care să aprobăm sumele necesare susţinerii fenomenului sportiv în
municipiul Giurgiu.
Domnul consilier Dinu Ionel: Felicitări domnule primar. Sunteţi în totalitate ataşat
şi e un lucru normal să se întâmple aşa, sunteţi un om tânăr, un om viguros şi pe zona
administrativă cât şi pe zona sportivă încercaţi să faceţi ceva şi pentru oraşul nostru. Eu,
unul sunt destul de frustrat că Giurgiu nu are o echipă de aici din Giurgiu, de divizia A şi
a trebuit să împrumutăm, să aducem o altă echipă din altă parte, dar asta este, o acceptăm
şi îl felicităm şi pe domnul Nicolae, că e normal.
Domnule primar şi stimaţi colegi, problema este în felul următor, că nu trebuie să
oprim un fenomen din mers datorită unor persoane care au greşti în mod voit sau au greşit
pur şi simplu. În urma controlului pe care dvs. l-aţi anunţat la Clubul Sportiv va veni şi
rezultatul şi în consecinţă se va lua probabil şi decizia. Dar, aşa cum v-am spus, nu
trebuie să oprim sportul fiindcă acest Club Dunărea nu înseamnă numai echipa de fotbal,
înseamnă o multitudine de secţii sportive care, totuşi, trebuie să-i credem aşa cum sunt în
momentul de faţă, prigoniţi şi suntem băgaţi în focul încrucişat de toată presa centrală
vis-a-vis de evenimentele care s-au succedat la nivelul municipiului Giurgiu, mai facem
câteodată cinste cu acest Club Sportiv.
Am participat duminică la meciul derby al etapei, sâmbătă, între prima clasată
Vedea şi locul doi, Dunărea Giurgiu. Vreau să vă aduc la cunoştinţă că echipa noastră
este mult mai sus din punct de vedere valoric decât toate celelalte echipe din judeţul
Giurgiu, din seria respectivă din care face parte şi echipa noastră. Este o echipă cu
jucători care au o valoare individuală foarte bună, jucători cu experienţă, jucători care au
participat de-a lungul anilor la foarte multe echipe importante din anumite campionate,
dar totodată şi valoarea colectivă a acestei echipe este foarte, foarte bună. Pe mine pur şi
simplu m-a încântat echipa noastră care a fost foarte bine mobilizată de toţi factorii...
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Domnule consilier, puteţi fi un pic mai
concis.
Domnul consilier Dinu Ionel: Ajung şi la concluzie.
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Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Faceţi o informare mai amplă, poate sunt
colegi care vor să citească.
Domnul consilier Dinu Ionel: Pe domnul Cepraga îl interesează căldura, pe mine
mă interesează sportul, pe dânsa avocatura.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Domnul Cepraga vorbeşte mai concret.
Domnul consilier Dinu Ionel: Gândiţi-vă că toate aceste fenomene şi acei
participanţi sunt în răspunderea directă a Consiliul Local şi a primarului municipiului
Giurgiu. Concluzia este în felul următor, fac un apel la dvs., de vineri, să participaţi la
întâlnirile echipei noastre de fotbal, s-o susţinem, fiindcă suntem într-o categorie în care
mâine putem să fim într-o categorie de performanţă, divizia C, fiindcă locul 1 şi locul 2
intră în play-off şi vreau din partea dvs. şi a oamenilor de bine din acest municipiu să fie
alături de această echipă. Iar oamenii care au greşit, domnule primar şi domnilor
consilieri, colegi de-ai mei, domne, să plătească, că poate să fie altcineva în locul acelor
persoane care au greşit. Vă mulţumesc!
Domnul primar Barbu Nicolae: Domnule Dinu, să înţeleg că nu mai puteţi merge
pe stadion, nu mai aveţi dreptul acum?
Domnul consilier Dinu Ionel: Am înţeles că sunt suspendat.
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.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Nemaifiind probleme, şedinţa se încheie la ora 1525.
P R E Ş E D I N T E,
Cartojan Dan Liviu

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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