CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 18 august 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local

Prin Dispoziţia nr.1671 din 12 august 2016 consilierii au fost invitaţi la şedinţa
extraordinară a Consiliului local din data 18 august 2016, ora 1400, care are loc în sala
de şedinţe proprie din strada Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Oprişan Gigi
2. Săndulescu Petronela Marinela
3. Ilie Clement
4. Muscalu Ionel
5. Dragomir Ion
6. Sîrbu Mitică
7. Barbu Ionuţ
8. Falan Corina Ionela
9. Nichita Tereza
10.Ionescu Liviu Ovidiu
11.Anghelescu Adrian Valentin
12.Sîrbu Adelina Veronica
13.Matei Mihai
14.Ţigănilă George
15.Meclea Alina
16.Vladu Alexandru
17.Neacşu Lucian
18.Ciulacu Mirela
Absenţi:
1. Gâdea Gheorghe
2. Pick Ladislau
3. Cioacă Ionuţ
Preşedinte de şedinţă este domnul Oprişan Gigi, ales prin H.C.L. nr. 4/199 din 23
iunie 2016.
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Domnul consilier Oprișan Gigi: Bună ziua, doamnelor și domnilor! Începem
ședința noastră de Consiliu Local, ședință extraordinară din data de 18 august 2016, cu o
întrebare pentru domnul secretar. Domnule secretar, suntem statutari?
Domnul secretar Roşu Petre: Sunt prezenţi 18 consilieri. Sunt îndeplinite condițiile
legale pentru desfășurarea ședinței.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Avem pe ordinea de zi, așa cum ați văzut, 10
puncte de discutat și am înțeles că mai e un punct suplimentar.
Domnul primar Barbu Nicolae: Bună ziua, domnilor consilieri! Vreau să vă
mulțumesc că ați răspuns adresei executivului de a fi prezenți astăzi în ședință
extraordinară și de a vota studii de fezabilitate necesare depunerii unor proiecte cu
finanțare de la Ministerul Dezvoltării pe Ordonanța 28. Studii care au fost realizate în
cursul anului trecut, au fost deja aprobate în integru, pentru toți cei 32 de km din zona
Ramadan cu finanțare europeană. Pentru faptul că, prin AXA 4-1 Dezvoltare Urbană pe
Programul Operațional Regional, din cele 32 de milioane de euro care ar fi fost destinate
dezvoltării urbane a municipiului Giurgiu, prin diverse formule au ajuns la 23, au
introdus un criteriu, populația, care nu era și Giurgiu a fost defavorizat. Ne-a făcut să ne
reconsiderăm un pic programul de investiții cu fonduri europene și în acest moment
există o oportunitate transmisă de MDRAP, de a primi proiecte noi de investiții în
infrastructură stradală, în infrastructură rutieră și sunt eligibile pe programul național,
finanțat prin Ordonanța 28. Ne-a făcut să împărțim acel proiect mare care era, acel plan
integrat de dezvoltare urbană, asfaltarea tuturor străzilor, în 8 proiecte mai mici. Toată
finanțarea se va derula pe următorii 3 ani. Deci, dacă le depunem și sunt acceptate și
semnăm contractele de finanțare, ele vor veni cu finanțare secvențială în fiecare an sau la
jumătate de an, când sunt eligibile și când se fac corecții financiare la nivelul MDRAPului și la nivelul guvernului și să avem finanțarea asigurată pentru aceste străzi, pe proiect
național.
Drept urmare, v-aș ruga, ele au fost prezentate în comisie, v-aș ruga să fiți alături
de administrația orașului de a aviza aceste SF-uri și de a face posibil ca imediat, în cursul
zilei de astăzi să le și transmitem la Ministerul Dezvoltării, ca document care să susțină
programul acesta de dezvoltare a municipiului.
Totodată, primele două puncte de pe ordinea de zi, vizează suplimentarea bugetului
de venituri și cheltuieli prin înregistrarea la venituri a unor sume venite de la bugetul
statului prin Consiliul Județean, destinate persoanelor cu handicap, a elevilor și
preșcolarilor din instituțiile de învățământ din municipiul Giurgiu.
Și mai avem un ultim punct, și pe acesta vroiam să vi-l supun atenției și includerea
lui pe ordinea de zi. Tot prin Programul Național finanțat prin Ordonanța de Guvern 28,
pentru faptul că sunt sume disponibile destinate reabilitării unor școli care nu îndeplinesc
condițiile sanitare de funcționare și care pot fi finanțate prin acest program și mă refer
aici la Liceul Cartojan. Această investiție se face în infrastructură, nu în bănci, în
mobilier. Avem acest proiect pe care trebuia să-l derulăm cu fondurile Primăriei, drept
urmare, având această oportunitate și faptul că este o urgență ca să semnăm acest contract
cu Ministerul Dezvoltării și să asigure sursele financiare, am considerat că, chiar dacă
astăzi ne-a venit proiectul, să-l includem pe ordinea de zi și să vi-l supunem aprobării și
acest proiect. Vă mulțumesc pentru înțelegere!
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Domnul consilier Oprișan Gigi: Să trecem la aprobarea ordinii de zi și cu punctul
suplimentar despre care a discutat domnul primar mai devreme. Supun la vot această
ordine de zi. Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Se aprobă, în unanimitate.
Punctul 1: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului local
de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 2: proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului
centrlizar al insituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii
și subvenții pe anul 2016
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 3: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE ȘOSEAUA
BĂLĂNOAIEI ȘI STR. CĂRĂMIDARII NOI – ANSAMBLUL 1”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 4: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE STRADA
VOESTALPINE ȘI ȘOSEAUA SLOBOZIEI – ANSAMBLUL 2”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?

3

Punctul 5: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE STRADA
VOESTALPINE ȘI ȘOSEAUA SLOBOZIEI – ANSAMBLUL 3”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 6: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE ȘOSEAUA
GHIZDARULUI ȘI ȘOSEAUA BĂLĂNOAIEI – ANSAMBLUL 4”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 7: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE ȘOSEAUA
SLOBOZIEI ȘI ȘOSEAUA ALEXANDRIEI – ANSAMBLUL 5”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 8: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE ȘOSEAUA
SLOBOZIEI ȘI ȘOSEAUA ALEXANDRIEI – ANSAMBLUL 6”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
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Punctul 9: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE ȘOSEAUA
ALEXANDRIEI ȘI ȘOSEAUA GHIZDARULUI– ANSAMBLUL 7”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 10: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice pentru
obiectivul: ”MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ STRADALĂ-STRĂZI DIN
VESTUL ȘI NORD-VESTUL MUNICIPIULUI DELIMITATE DE ȘOSEAUA
ALEXANDRIEI ȘI ȘOSEAUA GHIZDARULUI– ANSAMBLUL 8”
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Dacă nu sunt discuţii, supun la vot
proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 18 voturi pentru. Împotrivă? Abţineri?
Punctul 11: proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnicoeconomice (inclusiv a indicatorilor tehnico-economici) pentru obiectivul de
investiții ”Realizare șarpantă la Liceul Nicolae Cartojan din municipiul
Giurgiu” și a finanțării (cofinanțării) din bugetul local a categoriilor de lucrări
ce revin municipiului, în sumă de 49.710,00 lei, pentru înscrierea în Programul
național de dezvoltare locală 2016-2020
Domnul consilier Oprișan Gigi: Raportul comisiei de buget-finanţe.
Doamna consilier Săndulescu Petronela Marinela: Comisia de buget-finanţe a
acordat aviz favorabil.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Discuţii? Domnule secretar, aici consemnați că nu
particip la vot.
Supun la vot proiectul de hotărâre prezentat. Cine este pentru? 17 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri?
Mai avem un raport de prezentat. De fapt, este o informare privind Decizia
nr.19/2016 a Curții de Conturi a României – Camera de Conturi Giurgiu.
Domnul primar Barbu Nicolae: Aș vrea să vă mulțumesc, domnilor consilieri,
pentru votul dvs., un vot responsabil. Și în toată această perioadă vom mai întâlni, de
aceea am vrut să aveți fiecare și sunt scanate toate SF-urile, pentru că în perioada
următoare, dacă ați observat în acest Program Național, Primăria trebuie să vină cu o
cofinanțare de 10%. Asta înseamnă că în baza acelei cofinanțări, noi putem demara
procedurile de organizare a licitației, de studii tehnice, tot ce înseamnă proiectul tehnic și
vom demara deja aceste lucrări. Urmând ca după ce semnăm contractul de finanțare cu
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MDRAP-ul, pentru finanțarea lucrărilor de construcții montaj, acelea să se facă doar în
baza banilor care vor veni de la Ministerul Dezvoltării. Deci vom demara și puteți să
transmiteți și dvs., cetățenilor pe care-i reprezentați, că pentru zona de Ramadan, cei 27
de km de străzi în interior, plus 5 km străzi mari: Sloboziei, Alexandriei deja se face,
Ghizdarului și Bălănoaiei și Negru Vădă, vor intra în acest proiect și se vor face toate
străzile. În trei ani, în patru ani, aceste străzi se vor finaliza și toată zona aceea va fi
terminată, cu canalizare, apă curentă au, gaze. Canalizarea pluvială o va face
municipalitatea cu acel colector mare pe strada Ramadan și vom rezolva și cu sprijinul
dvs. și această zonă lăsată, pot să spun, la marginea orașului.
În ceea ce privește acest raport al Curții de Conturi, pentru toți cei care doresc și
mă refer la presă aici, care doresc un punct de vedere sau explicare vis-a-vis, pentru că
este o decizie, o sinteză a actului de control și aici nu se trec toate datele, decât exact că sa găsit o sumă, dar ce se întâmplă. Foarte multe din probleme acestea sunt rezolvate, nu
avem nici un prejudiciu nerecuperat. S-au dat termene, s-au dat soluții, dar așa este
decizia Curții de Conturi. Ei consemnează tot ce au găsit la început. În timpul controlului
multe s-au rezolvat, parte de investiție s-a finalizat sau s-a remediat în timpul controlului.
E vorba și de strada Aurel Vlaicu, care în urma controlului s-a descoperit că în anumite
portțiuni e un centimetru, doi, mai puțin, s-a turnat încă un strat de asfalt de 3-4 cm. Deci,
marea majoritate sunt rezolvate. Nu am avut contestații la ele, vis-a-vis de legalitate a
unora s-au dat măsuri de intrare în conformitate în perioada următoare.
Eu vă mulțumesc încă o dată! Vreau să vă informez și vreau să știți că nu este o
decizie politică, pe 5 septembrie va fi ședința de Consiliu, ordinară. Mi s-a spus: știam că
e ultima joi din lună! Așa este, dar avem două pe ordinea de zi, două proiecte care trebuie
obligatoriu aprobate în ședință ordinară. Este vorba de Regulamentul privind repartizarea
locuințelor sociale și regulamentul privind acele, eu știu, acea modalitate de funcționare a
cantinei de Ajutor Social și nu se împlinea perioada prevăzută de lege pentru
transparență, de 30 de zile. Drept urmare, mai întârziam încă o lună pentru punere în
aplicare, ori la începutul lui septembrie dorim să evaluăm, comisia care este stabilită prin
acea hotărâre de Consiliu, să evalueze dosarele pentru locuințe sociale. În luna
septembrie, în luna octombrie, ca din noiembrie-decembrie să facem repartiția.
Vă mulțumesc, încă o dată!
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Vom avea două ședințe ordinare în septembrie?
Domnul primar Barbu Nicolae: Da, aceasta este aferentă lunii august.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Deci, vom avea două ședințe în septembrie?
Domnul primar Barbu Nicolae: Vom avea.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Domnule secretar, ar trebui inițiat un proiect de
hotărâre privind Regulamentul de funcționare a Consiliul Local.
Domnul primar Barbu Nicolae: De modificare sau de actualizare.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Nu! O dată la patru ani, se adoptă o hotărâre
prin care se ….
Domnul secretar Roșu Petre: Regulamentul există și se poate…
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Există o hotărâre din 2012, dar trebuie să avem
hotărâre distinctă și pentru 2016.
Domnul secretar Roșu Petre: Nu s-a modificat legea și legea nu prevede așa ceva.
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Domnul primar Barbu Nicolae: Este același regulament pe care l-am moștenit și eu
de la domnul Iliescu.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: El se adoptă periodic.
Domnul primar Barbu Nicolae: Am putea să facem niște modificări.
Domnul secretar Roșu Petre: Sigur, dacă se fac modificări.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Trebuie proiect special de modificare a acestui
regulament. Se poate completa, domnule secretar.
Domnul primar Barbu Nicolae: Am o rugăminte: veniți cu orice propunere, ca să
nu zică că l-a făcut primarul sau că l-a făcut executivul.
Domnul secretar Roșu Petre: Aveți inițiativă!
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Se pot face propuneri de îmbunătățire a
activității Consiliului Local.
Domnul primar Barbu Nicolae: Vă aștept juriștii și cei care sunt interesați, să faceți
propuneri.
Domnul consilier Matei Mihai: Când ni se poate pune la dispoziție o copie a
raportului Curții de Conturi? Trebuia pus în 10 zile.
Domnul primar Barbu Nicolae: O aveți! Nu este scanată?
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Nu a ajuns la noi, este doar titulatura deciziei.
Domnul consilier Matei Mihai: Raportul!
Domnul primar Barbu Nicolae: Veniți, nu aș vrea să intrăm iarăși într-o polemică,
să vă pun conform unei Hotărâri de Consiliu să plătiți 3 lei pentru fiecare pagină. Aveți
posibilitatea să veniți să-l studiați oricând. Dacă doriți un raport în formă scrisă, acela
care este cam atâta…. Trebuie să ne prevalăm de acea hotărâre, nu dată de mine, e dată de
prin 2010. Cred că erau alții ca dvs., pe vremea domnului Iliescu care au cerut și a zis făle 3 lei. Putem să stabilim și alt preț, dar la un moment dat, dintr-un abuz, putem să cerem
toate actele din Primărie să ni se facă copii ca să le avem și să le vedem.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Măcar două-trei copii trebuia să avem și noi pe
masă!
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu, nu! M-am referit la raportul mare! Legal, ești
obligat doar această decizie s-o prezinți.
Doamna consilier Ciulacu Mirela: Eu nu am decizia.
Domnul primar Barbu Nicolae: Nu e pe tabletă? Este! Domnilor consilieri, folosiți
tabletele! Pentru cei care doresc documente suplimentare, sunt cele două variante: vin și
studiază. Sunteți îndreptățiți să veniți să cereți și să vi le pună la dispoziție, dar dacă doriți
să le luați acasă trebuie să plătiți 3 lei pe pagină.
Domnul consilier Oprișan Gigi: Declar închise lucrările ședinței de astăzi!
Mulţumesc pentru participare!
Şedinţa se încheie la ora 1420.
P R E Ş E D I N T E,
Oprişan Gigi

SECRETAR,
Roşu Petre

ÎNTOCMIT,
Stanciu Violeta
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