
CONSILIUL LOCAL GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 29 aprilie 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local 
prin Dispoziția nr.383 din 23 APRILIE 2021, emisă de primarul Municipiului 
Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29 
APRILIE 2021, ora 1400. 
 

 Prezenți: 
1. Muscalu Ionel 
2. Gâdea Gheorghe  
3. Peicea Milan 
4. Pană Gheorghe 
5. Bușcu Gheorghe 
6. Dumitrescu Silviu 
7. Funieru Cătălin 
8. Sîrbu Adelina 
9. Gudumac Sorin Daniel 
10. Vladu Alexandru 
11. Măroiu Marian 
12. Cioacă Ionuț 
13. Calagiu Gheorghe 
14. Ion Marian 
15. Nicorescu Gelu 
16. Ioniță Ciprian Liviu 
17. Țigănilă George 
18. Damian Marian 
19. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
20. Săndulescu Petronela 

 
 
 

Președinte de ședință este domnul Gâdea Gheorghe, ales prin H.C.L nr. 26 din 28 
ianuarie 2021. 



 

Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României. 
 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe :Bună ziua, începem 

ședința ordinară a Consiliului Local, doamna director avem cvorumul necesar 
pentru ședința de astăzi? 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Da domnule președinte, au confirmat 
participarea toți cei 20 de consilieri locali, ca atare se poate desfășura în condiții 
legale ședința de Consiliul Local. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, supun 
aprobării procesul verbal al ședinței extraordinare din 19 aprilie 2021. 
         Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat pentru toți cei 20 de consilieri 
locali, trecând în unanimitate. 
        Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Vă mulțumesc. Pe ordinea 
de zi avem 33 de proiecte de hotărâre la care am înțeles că a fost solicitată 
suplimentarea ordinii de zi. Doamna director cum și-au exprimat votul domnii 
consilieri? 

Doamna director Țigănilă Mihaela: A fost aprobată cu unanimitate de 
voturi. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind constatarea încetarii de drept a 
mandatului de consilier al domnului Dragomir Ion și vacantarea locului 
acestuia din cadrul Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
          Doamna director Țigănilă Mihaela: Avem 20 de voturi pentru. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Proiectul a trecut în 
unanimitate cu 20 de voturi pentru. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii acordului de 
colaborare între Municipiul Giurgiu, Universitatea POLITEHNICA din 
București și Colegiul Tehnic „Viceamiral Ioan Bălănescu”. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 



Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 

specialitate învățământ, sănătate,social-culturale, sportive, culte și familie. 
Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 

consilierilor? 
          Doamna director Țigănilă Mihaela: Unanimitate de voturi. 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, și acest 
proiect de hotărâre a trecut cu unanimitate de voturi. 

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.68/31.03.2021 privind încheierea 
unui acord de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Școala Gimnazială nr.10 
și Inspectoratul Școlar Județean Giurgiu pentru  susținerea implementării 
Proiectului European „ADS 2.0 - următorul nivel în educație” precum și a 
derulării fluxurilor financiare pentru Școala Gimnazială nr.10 prin conturile 
de venituri bugetare ale bugetului local al Municipiului Giurgiu pentru 
implementarea acestui proiect. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 

consilierilor? 
          Doamna director Țigănilă Mihaela: Avem 19 de voturi pentru, doamna 
Adelina Sârbu nu a participat la vot. 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Cu majoritate de voturi a 
fost aprobat și acest proiect. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului de analiză a 
capacităţii de apărare împotriva incendiilor în Municipiul Giurgiu pe 
semestrul 2 al anului 2020 şi stabilirea măsurilor de optimizare a acesteia. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 

consilierilor? 
Doamna director Țigănilă Mihaela: 19 voturi pentru și o abținere domnul 

Dumitrescu Silviu. 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Proiectul a trecut cu 
majoritate de voturi. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii Contractului de 
delegare a gestiunii serviciului de transport public local de persoane în 
Municipiul Giurgiu nr.21.667/05.06.2015 încheiat cu S.C. Liber Trans Com 
S.R.L. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Avizul comisiei de 
specialitate servicii publice, muncă și protecție socială. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 

consilierilor? 
Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 

          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Proiect aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitație 
publică a spațiului identificat cu număr cadastral 36341, aparținând 
domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în incinta Dispensarului 
nr.5-9, strada Ierusalim 3000. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 

consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Multumesc, aprobat în 
unanimitate. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind constatarea încetării contractelor de 
mandat ale administratorilor Societății Comerciale TRACUM S.A. Giurgiu, 
având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu și 
mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală a 
Acționarilor pentru numirea administratorilor provizorii în Consiliul de 
Administrație al societății. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
            Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Proiectul a trecut cu 
unanimitate de voturi. 
Punctul 8: Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale 
pentru anul fiscal 2022. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
            Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Avizul comisiei de 
specialitate servicii publice, muncă și protecție socială. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 



Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Proiectul a trecut cu 
unanimitate de voturi. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli al Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A. aferent 
anului 2021. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Avizul comisiei de 

specialitate servicii publice, muncă și protecție socială. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: 19 voturi pentru și o abținere domnul 
Dumitrescu Silviu. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Multumesc, aprobat cu 
majoritate de voturi. 

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și 
Cheltuieli al Societății Comerciale GIURGIU SERVICII PUBLICE S.A. 
aferent anului 2021. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 



Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Avizul comisiei de 
specialitate servicii publice, muncă și protecție socială. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei Convenții între 
MUNICIPIUL GIURGIU și S.C. GIURGIU  SERVICII LOCALE S.A. în 
insolvență, reprezentând plata cheltuielilor pentru serviciile prestate de 
furnizori la bazele sportive (Complexul „Marin Anastasovici”, Stadion 
„Dunăre” și Sala de sport „Chauncey Hardy”). 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Avizul comisiei de 

specialitate servicii publice, muncă și protecție socială. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
            Doamna director Țigănilă Mihaela: Avem 19 voturi pentru și o abținere 
domnul consilier Dumitrescu Silviu. 
            Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat cu majoritate 
de voturi. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea diminuării suprafeței 
facturate aferente activelor proprietatea societății OMA Oficcina 
Metalmecanica Angelucci Romania S.R.L. în insolvență, situate în Zona 
Liberă Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de specialitate 
administrație publică locală, juridică și de disciplină. 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei 
și Statului de Funcții ale SPORT CLUB MUNICIPAL ,,DUNĂREA 
2020”GIURGIU. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Avem 19 voturi pentru, o abținere 
Dumitrescu Silviu.  
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat cu majoritate 
de voturi. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren 
aparţinând domeniului  privat al municipiului Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
          Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Avem 20 voturi pentru.  
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire 
în vederea vânzării prin licitație publică a unui terenului, în suprafață de 
40,00 mp., situat în Municipiul Giurgiu, Fundătura Vânătorilor, adiacent 
nr.12. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind solicitarea de trecere a imobilului 
teren în suprafață de 7.500,00 mp., situat în șoseaua Sloboziei, nr.194, din 
domeniul public al Județului Giurgiu, în domeniul public al Municipiului 
Giurgiu și administrarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea abrogării art.4 din 
Hotărârea nr.29/15.02.2021 a Consiliului Local al municipiului Giurgiu 



privind aprobarea trecerii din domeniul public al Municipiului Giurgiu în 
domeniul public al Județului Giurgiu a unor suprafețe de teren. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru „Construire locuință P+1E, anexă gospodărească și 
împrejmuire”, beneficiar Meclea Florentin Remus. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu pentru obiectivul „Construire bază de depozitare - condiționare 
cereale, anexe, împrejmuire, branșamente la utilități, organizare de șantier”, 
beneficiar S.C. COFCO ROMANIA INTERNAȚIONAL S.R.L. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
urbanism și amenajarea teritoriului, protecției mediului, agricultură și turism. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate. 

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea avizului de principiu în 
vederea efectuării unui schimb de terenuri între Municipiului Giurgiu și S.C. 
TÂNĂRFERMIER 2009 S.R.L. 



          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
          Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
          Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
          Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Avem 12 voturi pentru, 6 abțineri 
domnii consilieri Pălălău-Alexandru, Nicorescu Nicușor, Țigănilă George, Ion 
Marian, Măroiu Marian și 2 voturi împotrivă domnii Vladu Alexandru și Cioacă 
Ionuț. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Proiectul este respins. 

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren 
aparţinând domeniului privat al Municipiului Giurgiu și trecerii din domeniul 
privat în domeniul public al Municipiului Giurgiu a loturilor rezultate din 
dezmembrare. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.     

 Punctul 22: Proiect de hotărâre privind reluarea procedurii de selecție a 
membrilor Consiliului de Administrație al societății comerciale GIURGIU 
SERVICII PUBLICE S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul 
Local al Municipiului Giurgiu. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 



           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.     

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind stabilirea indicatorilor cheie de 
performanță pentru Consiliul de Administrație al Societății Administrația 
Zonei Libere Giurgiu S.A., pentru anul 2021. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.     

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea modelului semnului 
distinctiv pentru aleșii locali. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării  Bugetului de 
venituri şi cheltuieli pe anul 2021 şi a Listei de Investiţii aferente. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   



Punctul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului 
centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau parţial din venituri 
proprii şi subvenţii pe anul 2021. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.253/21.07.2020 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.3, arondată Școlii Gimnaziale 
Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de 
intervenție pentru creșterea performanței energetice Școala Gimnazială nr.3, 
rondată Școlii Gimnaziale Mircea cel Bătrân din Municipiul Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.252/21.07.2020 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice: Școala Gimnazială nr.10 din Municipiul Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice: Școala Gimnazială Nr.10 
din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138713 și a cheltuielilor aferente. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   



Punctul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 1 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.304/04.08.2020 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) și a indicatorilor tehnico - 
economici pentru proiectul Lucrări de intervenții pentru creșterea 
performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae Cartojan din Municipiul 
Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Teoretic Nicolae 
Cartojan din Municipiul Giurgiu, cod SMIS 138710 și a cheltuielilor aferente. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 33: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai - iulie 2021. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe: Am înteles că a fost 
propus domnul consilier Pană Gheorghe, din partea PNL, cum au votat domnii 
consileri? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, aprobat în 
unanimitate, următorul spreședinte de ședință va fi domnul Pană Gheorghe. 

 
Puncte suplimentare. 

 
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexelor 1.a și 
2.a la Hotărârea Consiliului Local nr.254/21.07.2020 privind aprobarea 
documentației tehnico-economice (faza DALI) pentru proiectul Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion 
Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu. 

 Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Lucrări de 
intervenții pentru creșterea performanței energetice: Liceul Tehnologic Ion 
Barbu și Școala Gimnazială arondată Savin Popescu, din Municipiul Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei de 
specialitate administrație publică locală, juridică și de disciplină. 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 



           Doamna director Țigănilă Mihaela: Aviz favorabil. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Mulțumesc, voturile 
consilierilor? 
           Doamna director Țigănilă Mihaela: Au votat în unanimitate. 
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Aprobat în unanimitate.   
           Domnul președinte de ședință Gâdea Gheorghe : Înainte de a se încheia 
ședința, având în vedere că suntem în săptămâna luminată, doresc să le transmit 
tuturor colegilor din consiliul și aparatului administrativ sărbători fericite, Paște 
fericit! De asemenea sunt absolut convins că sunt la sentimental tuturor colegilor 
mei să le adresăm aceeași urare tuturor cetățenilor orașului nostru. Vă mulțumesc. 

          Declar încheiată ședința de astăzi. 
     

 

Ședința se încheie la ora 1430 
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