CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL

încheiat astăzi, 21 iulie 2014,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1200 în prezenţa a 12 consilieri din numărul total al
membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.1675 din 18 iulie 2014 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 21 iulie 2014, ora 1200, care are loc în sala de
şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Cartojan Dan Liviu
3. Dinu Ionel
4. Bălănean Viorel
5. Vladu Alexandru
6. Cepraga Cornel Sorin
7. Ciobanu George Daniel
8. Popazu Liviu
9. Cioacă Ionuţ
10. Truică Liliana
11. Ilie Clement
12. Pârlea Victor Constantin
Absenţi:
1. Dinu Cristina Elena
2. Măroiu Marian
3. Velicu Florian
4. Ciulacu Mirela
5. Badea Ionuţ
6. Spoială Slav Gheorghe
7. Gâdea Gheorghe
Preşedinte de şedinţă este doamna Dinu Cristina Elena, aleasă prin H.C.L. nr.
185 din 05 iunie 2014.
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Domnul secretar Roşu Petre: Astăzi, 21 iulie 2014 a fost convocată şedinţă
extraordinară, sunt prezenţi 12 consilieri. Conform Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Consiliului Local şedinţa este legal constituită. Având în vedere că
preşedintele de şedinţă lipseşte, vă rog să faceţi propuneri pentru preşedinte de şedinţă.
Domnul consilier Dinu Ionel: Îl propun pe domnul viceprimar Vladu Alexandru.
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 Vladu Alexandru: Bună ziua! Avem convocată şedinţă
extraordinară astăzi la ora 1200. Domnul secretar a anunţat că şedinţa este legal
constituită. Ordinea de zi are 2 de puncte. 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 modificării Comisiei de
validare constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr.135 din data de 22 iunie
2012
Domnul consilier Vladu Alexandru: Discuţii?
Domnul secretar Roşu Petre: Trebuie adăugat un „cu” la articolul de hotărâre.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Comisia de validare se modifică în sensul
înlocuirii domnului Stanciu Marius Viorel cu domnul consilier Pîrlea Victor Constantin,
domnul consilier Velicu Florian se înlocuieşte cu domnul consilier Ilie Clement, iar
domnul Georgescu Cosmin Ştefan se înlocuieşte cu domnul consilier Oprişan Gigi.
Discuţii?
Domnul consilier Ilie Clement: Apreciez iniţiativa de a face parte din această
comisie, dar din motive personale voi refuza.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Îl propun pe domnul consilier Dinu Ionel.
Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la vot proiectul de hotărâre prezentat cu
amendamentul că domnul consilier Velicu Florian se înlocuieşte cu domnul consilier
Dinu Ionel. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? În unanimitate de voturi hotărârea a
fost aprobată.
Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.144 din data de 05 iulie 2012
Domnul consilier Vladu Alexandru: Este vorba de o hotărâre prin care se modifică
componenţa comisiilor de specialitate ale Consiliului Local. Discuţii?
Domnul primar Barbu Nicolae: Aş vrea să facem cunoscut de ce a fost necesară
înlocuirea unor consilieri din aceste comisii. Înţeleg că sunt probleme politice, că se
doreşte o altă majoritate în Consiliul Local decât cea liber consfinţită prin votul
cetăţenilor din 2012, că se vrea să avem zâzanie în Consiliul Local. Nu pot accepta la
infinit să se bage beţe în roate, să se dorească nefiresc, ca în Giurgiu să nu se
implementeze nimic, să nu se facă nimic în oraş, că sunt trei consilieri de la PP-DD care
au trecut la PNL. De doi ani de zile, un an şi un pic a existat armonie în Consiliul Local,
după alegerile europarlamentare se tot încearcă dezbinarea în Consiliu, să nu se voteze
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proiecte. Am tăcut până acum, cu speranţa că lucrurile se vor aşeza, însă nu se mai poate.
În toamnă demarăm procedurile de depunere a proiectelor şi îmi este teamă că iarăşi vor
încerca să pună piedici. Au fost convocaţi la şedinţa ordinară şi nu au venit, după ce am
reconvocat şedinţa au venit. Avem şedinţă joi, când aveam comisia juridică nu au venit.
Acum mi-au motivat că sunt în concediu de odihnă. Ce facem? Închidem Primăria? Că nu
vor domnii consilieri de la PNL.
Tot respectul pentru domnul viceprimar Popazu că nu a ţinut cont de ce i s-a dictat
de la partid. Dacă eşti angrenat în partea administrativă şi în cea politică trebuie să ţii cont
de amândouă. Îl felicit pentru decizia luată şi sper să nu rişte nimic pe linie de partid.
Nu se poate ca la Comisia de buget să nu avem toţi consilierii, nu se poate să nu ţii
şedinţă ordinară pentru că nu vor consilierii.
Drept urmare aveam o problemă la Comisia de validare pentru că domnul
Georgescu nu mai face parte din Consiliu şi am luat decizia să stabilim legitimitatea
Consiliului Local. Consiliul Local nu poate funcţiona fără decizia comisiilor de
specialitate. Pot să vină şi să se abţină, dar să participe. Fac opinii separate, să explice
asta cetăţenilor oraşului.
Sper, ca după şedinţa de joi, că lucrurile vor intra pe făgaşul normal. A nu veni la
şedinţă, trebuiau să spună acum doi ani când au fost puşi pe listele partidului. Blochează
Consiliul Local, administraţia oraşului. Rectificarea bugetară trebuie să se facă în luna
iulie. Astăzi eram în imposibilitatea de a ţine şedinţa de joi şi sper ca prin această
schimbare lucrurile să intre pe făgaşul normal.
Domnul consilier Dinu Ionel: Este firesc şi normal ca acest Consiliul Local să
funcţioneze. Este firesc şi normal ca ordonatorul principal de credite să dea drumul la
proiecte. În calitatea pe care am avut-o la Consiliul Judeţean, înţeleg acest lucru şi
întotdeauna am dorit să fiu alături de cetăţenii oraşului şi de cei ai judeţului.
Rugămintea mea este, fiindcă sunteţi membri ai unor formaţiuni politice, să dăm
drumul şi la Consiliul Judeţean pentru că şi în judeţ trebuie să dăm drumul la proiecte.
Avem o adevărată structură şi să demonstrăm că suntem alături nu numai de cetăţenii din
oraş, ci şi de cei din judeţ. Nu mă interesează cine este preşedintele Consiliului Judeţean,
cel mai important este să ajungem la un consens. Este important ca noi să nu ne raportăm
la acelaşi joc politic care este în ţară.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumesc domnului primar pentru cuvintele
frumoase, asta înseamnă că mă apreciază. Vreau să vă asigur că nu risc nimic pe linie de
partid. Nu cred că există cineva în partidul meu care să poată să-mi impună aşa ceva, cred
că fac parte din acei oameni care sunt raţionali.
Referitor la proiectul de hotărâre aş avea de semnalat câteva aspecte. Justificarea
unei asemenea hotărâri a fost că nu s-a putut ţine o comisie săptămâna trecută. Chiar dacă
a fost aşa, nu cred că un abuz politic se repară cu un altul. Se încalcă mai multe principii
ale regulamentului Consiliului Local, care spune că trebuie găsită o formulă politică
rezultată din alegeri, iar propunerile de înlocuire trebuie să se facă de grupul politic.
Adică, la PNL rămân 3 din 7, la independenţi 1 din 1, la PSD 2 din 2, iar la PP-DD 8 din
8. În aceste condiţii PNL este nedreptăţit, ca să nu mai spun că propunerile de a face parte
din comisii sunt rezultate din grupurile politice.
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Nu am nimic împotrivă că s-a propus cineva în locul lui Stanciu, dar ca să
înlocuieşti consilieri PNL, mi se pare ciudat. În acest sens patru consilieri nu mai fac
parte din nici o comisie. Pentru mine, explicaţia lor este că şedinţele de Consiliu s-au
convocat într-un mod haotic şi în aceste condiţii s-a ajuns în imposibilitatea de a nu fi în
oraş în ziua şedinţei.
Ca să închei, aş atrage atenţia, că doamna Ciulacu ar urma să fie înlocuită în mod
gratuit şi domnul Badea Ionuţ, la fel.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Dacă stăm să ne uităm pe propunerile care sunt
făcute, nu am putea spune că PP-DD-ul este favorizat. Zece mandate sunt de la PP-DD,
deja cred că pierdem un loc. Ceilalţi membrii sunt schimbaţi cu membri ai formaţiunii
politice care a câştigat alegerile. Nu am luat noi nici un post, doamna Ciulacu este
înlocuită cu domnul Cioacă, domnul Măroiu este înlocuit cu domnul Dinu Ionel, ambii
sunt din USL. La comisia de buget în locul domnul Stanciu Marius am pierdut un loc.
Domnul consilier Popazu Liviu: Mulţumesc că mi-aţi citit din hotărâre, dar ştiu şi
eu să citesc. Dacă dvs. vreţi să faceţi ordine în USL, nu e corect.
Domnul consilier Cartojan Dan Liviu: Ştiu mai bine, în Comisia de buget-finanţe,
avem un membru care de la începutul anului nu vine la comisie şi este membru PNL –
domnul Spoială.
Domnul consilier Popazu Liviu: Nu are relevanţă. De ce nu l-aţi schimbat pe
domnul Spoială?
Domnul primar Barbu Nicolae: Aşa este domnule Popazu, se schimbă. De ce nu-l
trageţi la răspundere şi pe domnul Mustăţea că a ţinut deja şedinţa?
Am considerat că este o urgenţă pentru executiv, era bine să avem rectificarea
bugetară ca să putem lua mobilier pentru Colegiul Maiorescu. Nu aveam timpul necesar
şi de aici am luat decizia ca să putem demara din timp toate procedurile.
Discutaţi de grupul USL, păi preşedintele dvs. de partid vrea să denunţe în Tribunal
că USL nu mai funcţionează, că doresc unii să se folosească de această formaţiune.
Juridic ea îşi produce efectele şi vor rămâne în continuare consilieri ai acestei formaţiuni.
Nu discutăm de PNL şi PSD, chiar dacă doriţi plecarea unor consilieri şi înlocuirea nu se
poate face. Eu sper ca să respectaţi cadrul legal ca să poată funcţiona acest Consiliu Local
prin înlocuirea unor membrii ai comisiilor de specialitate.
Domnul consilier Vladu Alexandru: Discuţii? Dacă nu mai sunt discuţii, supun la
vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 11 voturi pentru. Împotrivă? 1 vot
împotrivă (domnul consilier Popazu Liviu). Abţineri?
Vă mulţumesc, declar şedinţa închisă.
Şedinţa se încheie la ora 1240.
P R E Ş E D I N T E,
Vladu Alexandru

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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