CONSILIUL LOCAL GIURGIU

PROCES -VERBAL
încheiat astăzi, 7 octombrie 2016,
în şedinţa extraordinară a Consiliului Local
Lucrările şedinţei încep la ora 1000 în prezenţa a 16 consilieri din
numărul total al membrilor Consiliului.
Prin Dispoziţia nr.2190 din 05 octombrie 2016 consilierii au fost
invitaţi la şedinţa extraordinară a Consiliului Local din data de 07
octombrie 2016, ora 1000 care are loc în sala de şedinţe proprie din strada
Bucureşti, nr.49-51.
Prezenţi:
1. Dragomir Ion
2. Neacşu Lucian
3. Ţigănilă George
4. Săndulescu Petronela-Marinela
5. Cioacă Ionuţ
6. Barbu Ionuţ
7. Pick Ladislau
8. Falan Corina Ionela
9. Oprişan Gigi
10. Vladu Alexandru
11. Sîrbu Mitică
12. Gâdea Gheorghe
13. Ionescu Liviu-Ovidiu
14. Sîrbu Adelina Veronica
15. Muscalu Ionel
16. Meclea Alina
Absenţi :
1.
2.
3.
4.
5.

Ciulacu Mirela
Anghelescu Adrian
Nichita Tereza
Ilie Clement
Matei Mihai

Preşedinte de şedinţă este domnul Cioacă Ionuţ , ales prin H.C.L. nr.312 din 05
septembrie 2016.

Domnul consilier Cioacă Ionuţ : Haideţi să începem. Dacă şedinţa este statutară ?
Domnul secretar ( Ghincea Vasile ) : Bună ziua, sunt 16 consilieri prezenţi deci
şedinţa este legal constituită.
Domnul consilier Cioacă Ionuţ : Am înţeles. Mulţumim. Dacă şedinţa este
statutară să ascultăm imnul naţional. Vă mulţumesc.
Să trecem la aprobarea ordinii de zi. Cine este pentru? 16 voturi pentru.
Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc.
Singurul punct aflat pe ordinea de zi.
Punctul 1 : Proiect de hotărâre cu privire la aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a terenului în suprafaţă de 2.000 mp, situat în Municipiul Giurgiu, Bulevardul
Bucureşti nr.57, către Agenţia Naţională pentru Locuinţe, pe toată durata executării
construcţiei pentru tineri, destinate închirierii, specialişti din sănătate.
Domnul consilier Cioacă Ionuţ : Discuţii ?
Domnul primar Barbu Nicolae : Bună ziua domnilor consilieri, în primul rând ţin
să vă mulţumesc că aţi dat curs acestei cereri a municipalităţii de a aproba în şedinţă
extraordinară transmiterea unui teren în suprafaţă de 2.000 mp către ANL pentru
construirea unor locuinţe destinate închirierii pentru specialişti în sănătate. De ce a fost
nevoie chiar în regim de urgenţă, înainte de termenul maxim care spuneau dumnealor că
trebuie să trimitem documentele, adică 20 octombrie !? Din surse se va stabili ierarhia în
funţie de ordinea în care se depun dosarele şi faptul că noi anul trecut am transmis o
solicitare către ANL împreună cu Consiliu Judeţean în care am spus că avem nevoie de
aceste locuinţe medici că Giurgiu duce lipsă de medici şi ar fi o oportunitate şi o formă
de-ai aduce la Giurgiu prin această formă de asigurare a locuinţelor sociale. După cum
ştiţi aţi aprobat în şedinţele trecute trei locuinţe care să fie date medicilor care activează
în municipiul Giurgiu dar nu au domiciliu, uşor uşor ca să creăm acel cadru necesar. În
acest moment deja avem contractul de punere în execuţie de pornirea, demararea acestei
investiţii între ANL, Primăria Mun.Giurgiu şi Direcţia de sănătate Giurgiu. Drept urmare
era nevoie ca până astăzi la ora 16:00 să ducem întreaga documentaţie la Ministerul
Dezvoltării ANL şi drept urmare acest document ne lipsea, avizul consiliului de a pune la
dispoziţie terenul unde se construieşte acest bloc. Este vorba despre un ansamblu cu un
bloc cu două scări, 10 apartamente cu 3 etaje care se va construi într-o zonă limitrofă
Primăriei, pe terenul de 1.8 hectare care aparţine municipalităţii în continuarea
Inspectoratului Şcolar Judeţean.Deci în această zonă lângă Primărie, este o zonă în care
avem toate utilităţile, am luat deja toate avizele de la furnizorii de utilităţi, avem toate
documentele necesare să completăm dosarul, aveam nevoie de această hotărâre a
Consiliului Local ca să finaliză dosarul şi să intrăm în această, nu competiţie, într-o
ordine mai avansată vis-à-vis de acest lucru. Şi încă o dată vă mulţumesc că v-aţi lăsat
din timpul dumneavoastră ca să participaţi la această şedintă extraordinară.
Domnul consilier Cioacă Ionuţ : Dacă mai sunt alte discuţii?
Domnul consilier Pick Ladislau : Eu aş vrea să fac o precizare, în numele
grupului de consilieri ai Partidului Naţional Liberal, să-mi exprim în nume propriu şi în
numele grupului deplina susţinere a acestui proiect.Am speranţa şi aici rog şi pe ceilalţi
colegi consilieri să fie de acord cu acest proiect asta în calitatea mea de medic şi prin

aprobarea acestui proiect să sperăm că vom fi unii din cei aleşi că prin această realizare,
mai ales că în campania electorală PNL a avut în program susţinerea unui asemenea
proiect.
Domnul consilier Cioacă Ionuţ : Dacă nu mai sunt alte discuţii, cine este pentru ?
16 voturi pentru.Împotrivă? Abţineri? Nu sunt.
Domnul consilier Cioacă Ionuţ : Vă mulţumesc. Declar şedinţa închisă.
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Şedinţa se încheie la ora 10 .

P R E Ş E D I N T E,
Cioacă Ionuţ

SECRETAR,
Roşu Petre
ÎNTOCMIT,
Şiu Cezar

