CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL

încheiat astăzi, 06 decembrie 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.2672 din 05 decembrie 2016 consilierii au fost invitaţi la
şedinţa extraordinară a Consiliului local din data 06 decembrie 2016, ora 1000, care
are loc în sala de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Cioacă Ionuţ
3. Ilie Clement
4. Gâdea Gheorghe
5. Dragomir Ion
6. Sîrbu Mitică
7. Barbu Ionuţ
8. Falan Corina Ionela
9. Nichita Tereza
10.Sîrbu Adelina Veronica
11.Ţigănilă George
12.Vladu Alexandru
13.Neacşu Lucian
14.Săndulescu Petronela Marinela
15.Muscalu Ionel
16.Ionescu Liviu Ovidiu
Absenţi:
1. Ciulacu Mirela
2. Anghelescu Adrian Valentin
3. Matei Mihai
4. Pick Ladislau
5. Meclea Alina
Preşedinte de şedinţă este domnul Ilie Clement, ales prin H.C.L. nr. 437 din 24
noiembrie 2016.
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Domnul consilier Ilie Clement: Bună ziua! Aș vrea să vă mulțumesc că ați
răspuns invitației de a participa la această ședință extraordinară, dar înainte de a intra în
ordinea de zi vă propun să ascultăm imnul de stat al României.
Vă mulţumesc! Îl rog pe domnul secretar Roșu să ne spună dacă ședința noastră
este legal constituită.
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 16 consilieri, ședința este constituită
legal, putem începe.
Domnul consilier Ilie Clement: Vă mulţumesc! După cum ați luat la cunoștință,
pe ordinea de zi este un singur punct, însă înainte să intrăm în dezbaterea acestui proiect
de hotărâre, aș vrea să-mi permiteți ca în numele dvs., al tuturor celor prezenți, azi la
ceas de sărbătoare, să-i transmitem domnului primar Barbu și domnului administrator
public Ghiță Nicu, gândurile noastre de bine, sănătate, împliniri și tot ce își doresc să se
realizeze cât se poate de bine. ”La mulți ani, domnilor!”
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Împotrivă?
Abţineri?
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri și cheltuieli
Domnul primar Barbu Nicolae: Mulțumesc domnule președinte, mulțumesc și
pentru frumoasele cuvinte. Aș vrea să adaug că aceleași gânduri le transmitem și
cetățenilor orașului Giurgiu care poartă numele marelui ierarh Nicolae, cu multă
sănătate, cu bucurii și să dea bunul Dumnezeu și marele ierarh, să aibă inima caldă,
inima deschisă, sufletul deschis către fapte bune și după cum vedem, vremea este exact
în tonul acestei mari sărbători. Este o vreme frumoasă afară, plăcută, un soare care
încălzește sufletul tuturor celor care au fost cuminți și au primit de la moș Nicolae
recunoștința bunătății acestuia.
Aș vrea să revin și să transmit cetățenilor că acest guvern tehnocrat, acest moș
Nicolae tehnocrat, așa pe ultima sută de metri, a fost darnic și cu Primăria municipiului
Giurgiu. Am primit la sfârșit de an, nu atât cât ne-am fi dorit! Noi am crezut că am fost
cuminți, noi am crezut că am fost buni, darnici și pe măsura bunătății noastre vom primi
la fel. Inima ne este la fel de deschisă, sigur vom mai primi până la sfârșit de an pentru
că tolba moșului, sacul moșului Nicolae de la bugetul de stat are mulți bani și nu e bine
să rămână la sfârșit de an cu bani nefolosiți și cu Primării care au nevoie de bani și nu
au.
Am vrut să fac această trecere în glumă, dar marile adevăruri în glumă se spun!
Am primit de la bugetul de stat aproape 32 de miliarde de lei, aproape 8 miliarde pentru
finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, aproape 25 de miliarde pentru
finanțarea drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau
indemnizații lunare a persoanelor cu handicap grav și aproape 1 miliard 800 pentru
finanțarea lucrărilor de investiții în municipiul Giurgiu din cote defalcate din TVA.
De ce această sumă mare la însoțitori ai persoanelor cu handicap? Banii care ni iau alocat la începutul anului nu au ajuns decât până la sfârșitul lunii septembrie. Pentru
luna octombrie și noiembrie, Primăria, tocmai ca să nu lase aceste persoane
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defavorizate, lovite de necaz, fără această sursă financiară, a suportat din surse proprii
plata indemnizațiilor însoțitorilor. Acum la sfârșit de an s-a făcut echilibrarea, ne-au
venit banii necesari, cota de 90% pe care trebuie s-o asigure bugetul de stat. Drept
urmare, ne reîntregim și noi sumele pe care le-am pus la dispoziție acestor persoane
pentru a beneficia de salariul acela minim care este asigurat prin lege.
Eu vă mulțumesc încă o dată că ați dat dovadă de solicitudine și că ați răspuns
prezent în număr atât de mare ca să aprobăm această suplimentare a bugetului. O să vă
mai rog ca în zilele următoare, atunci când vă spuneam, guvernul va fi darnic, să mai
facem ședințe extraordinare. Iau exemplul anului trecut când până pe 22-23 decembrie
tot primeam bani de la guvern și tot făceam plăți. Să dea bunul Dumnezeu ca și luna
aceasta să fie la fel de bogată și să fie nevoie ca dvs. să veniți și să aprobați banii aceștia
suplimentari veniți de la guvern pentru nevoile cetățenilor orașului.
Încă o dată ”La mulți ani” tuturor, ”La mulți ani” și celor care au sărbătoriți în
familie și să dea Dumnezeu să avem o lună decembrie plăcută, o lună decembrie
încărcată cu bunătate, cu spiritualitate și să petrecem așa cum îi stă bine poporului
român, acum, la cumpăna dintre ani. Doamne ajută!
Domnul consilier Ilie Clement: Discuţii?
Domnul consilier Muscalu Ionel: Mă bucură foarte mult că guvernul a fost moș
Nicolae și a adus daruri Primăriei municipiului Giurgiu, mai ales că unul dintre capitole
era acela al asitenților personali și știm cu toții că de ani de zile aicea este o problemă
reală. Pentru că s-a întregit acum acest buget și pentru că la ultima noastră ședință
ordinară am avut discuții legate de ajutoarele de urgență pentru ceilalți giurgiuveni,
poate că acum din acest buget se va face parte și celor care mai au nevoie la sfârșit de an
de alt tip de cadou, decât acela din ghetuțe și e vorba de sănătate. Mulțumesc!
Domnul primar Barbu Nicolae: O să vedem! Pe 21 va fi ședință ordinară, atunci
ca orice gospodar o să scuturăm sacii și o să vedem dacă putem, din ce mai rămâne
puțină făină, să facem și o pâinică pentru cei care au nevoie. Vom drămui acești bani și
vom vedea la ședința ordinară din 21 exact cum vom sta financiar și atunci vom lua
deciziile de rigoare.
Domnul consilier Ilie Clement: Alte discuţii? Dacă nu mai sunt, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 16 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Înainte să declarăm închisă ședința noastră, diseară la ora 1700, vă așteptăm în
parcul Mihai Viteazu, să dăm drumul bucuriei sărbătorilor de iarnă…
Domnul primar Barbu Nicolae: Împreună cu copii, cu nepoți, cu prieteni care au
copii, pentru că este o bucurie a copiilor. Pe lângă faptul că va veni în premieră, nu moș
Nicolae, va veni moș Crăciun. Va veni și încărcat cu daruri pentru copii prezenți, dar să
știți că acest iluminat ornamental bucură sufletul deopotrivă și al copiilor și al
persoanelor care sunt mai mature și care au o mică fărâmă din sufletul de copil, acolo
ascunsă în sufletul fiecăruia.
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Domnul consilier Ilie Clement: Declar închise lucrările ședinței de astăzi!
Şedinţa se încheie la ora 1009.

P R E Ş E D I N T E,
Ilie Clement

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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