


1 
 

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 26 august 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.724 din 20 august 2021, emisă de primarul Municipiului 

Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din data de 26 
august 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. Gudumac Sorin Daniel 
9. Vladu Alexandru 
10. Măroiu Marian 
11. Ion Marian 
12. Nicorescu Gelu 
13. Sîrbu Adelina 
14. Damian Marian 
15. Săndulescu Petronela 
16. Nichita Tereza 
17. Țigănilă George 
18. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 

Absenti: 
 

19. Damian Marian-Concediu odihnă 
20. Ioniță Ciprian Liviu  
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Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Începem ședința de astăzi, 
doamna secretar avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da domnule președinte, sunt 
prezenți 19 consilieri locali, absentează motivat domnul consilier Damian Marian 
care este în concediu de odihnă și domnul Ioniță Ciprian Liviu.  

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Vă mulțumesc, având 
cvorumul necesar putem începe ședința, pe ordinea de zi de astăzi avem 4 puncte, 
aprobarea procesului verbal al ședintei din data de 29 iulie 2021, 31 de proiecte de 
hotărâre, 4 informări și diverse. Există discuții? 

Domnul viceprimar Dumitrescu Silviu solicită aprobarea suplimentării 
ordinei de zi cu două proiecte de hotărâri ( Domnul primar Adrian Anghelescu se 
află în concediu de odihnă). 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Supun la vot ordinea de zi 
cu cele două proiecte suplimentare. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Mulțumesc a trecut cu unanimitate de voturi. Supun la vot procesul verbal al 
ședinței ordinare din data de 29 iulie 2021. Cine este pentru? Abtineri? Împotrivă? 
Procesul verbal al ședinței extraordinare a fost aprobat cu unanimitate. 

Punctul 1 Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii privind 
vânzarea acțiunilor deținute de Municipiul Giurgiu la societatea comercială 
APA SERVICE S.A. Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă şi protecţie social. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Există discuții la acest 

punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost 
aprobat în unanimitate. 
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Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.89/31.03.2021 privind prelungirea 
termenului de valabilitate a Planului Urbanistic General al Municipiului Giurgiu în 
vederea actualizării, beneficiar Municipiul Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei urbanism 

şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Există discuții la acest 

punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost 
aprobat în unanimitate. 

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de 
Funcții al Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și 
Direcției de Evidență a Persoanelor. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 

administrație publică locală, juridic și de disciplină. 
Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Există discuții la acest 

punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost 
aprobat în unanimitate de voturi. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre acordarea  unui sprijin financiar în sumă 
de 4.600 lei. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
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Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă şi protecţie socială. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Există discuții la acest 

punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost 
aprobat în unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în 
sumă de 2.000 lei. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă şi protecţie social. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind acordarea unui sprijin financiar în 
sumă de 2.000 lei. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă şi protecţie socială. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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 Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului 
de Organizare și Funcționare al SPORT CLUB MUNICIPAL DUNĂREA 
2020 GIURGIU Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe: Avizul 
comisiei administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 

administrație publică locală, juridic și de disciplină. 
Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 

        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 
la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

        Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea delegării atribuțiilor de 
organizare a activităților dedicate celei de-a cincea ediții a Crosului 
tranfrontalier Free Spirit Run Giurgiu - Ruse,  Sport Clubului Municipal 
DUNĂREA 2020 Giurgiu. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 

administrație publică locală, juridic și de disciplină. 
Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 

        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 
la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii unor terenuri 
aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu  

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? 
Domnul consilier Pană Gheorghe îl interpelează pe domnul director al 

Direcției Patrimoniu, Trăistaru Cristian, cu privire la necesitatea avizului de 
urbanism în cadrul acestui punct, precum și a altor puncte înscrise pe ordinea de zi. 
Domnul director Tristaru aduce argumente, concluzionând ca nefiind necesar  acest 
aviz pentru punctele respective. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mai sunt discuții? Supun la 
vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost aprobat în unanimitate 
de voturi. 
 

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea Listei de repartizare a 
locuinţelor pentru tineri în regim de închiriere construite prin Agenţia 
Naţională pentru Locuinţe, întocmită în baza Listei de priorităţi finală pentru 
acordarea locuinţei A.N.L., aprobată prin Hotărârii Consiliului Local 
nr.200/30.06.2021. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe:Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
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Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea includerii obiectivului 
de investiții – „Modernizare carosabil și creare parcări zona Bloc 610, 611, 
Bulevardul Mihai Viteazu”, în inventarul domeniului public al Municipiului 
Giurgiu, însușite prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.135/26./08.1999, modficată prin Hotărârile Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 și nr.273/29.07.2015. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 
public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu, a unor lămpi de iluminat 
stradal, în vederea scoaterii din funcțiune, casării și valorificării. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe:Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea casării și valorificării 

prin vânzare a unor tronsoane de conducte de transport agent termic și a 
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documentației de atribuire necesară organizării licitației publice deschise cu 
strigare. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe:Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul 
public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unor 
bunuri imobile situate în intravilanul Municipiului Giurgiu . 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Consiliile de Administrație ale 
unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul Giurgiu, pentru 
anul școlar 2021-2022. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
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Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 
la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

       Punctul 16: Proiect de hotărâre privind numirea reprezentanţilor 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru evaluarea și 
asigurarea calității educației în unităţile de învăţământ preuniversitar de stat 
din Municipiul Giurgiu pentru anul școlar 2021-2022. 

         Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 

învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 
la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

        Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat  
prin număr cadastral 41371, aparținând domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, situat în Strada Industrială Vest. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei urbanism 

şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
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Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 
la acest punct? 

Doamna consilier Săndulescu Petronela împreună cu domnul consilier 
Dumitrescu Silviu au venit cu propuneri de modificare  a caietului de sarcini, 
respectiv a documentului de calificare pentru modul de elaborare și prezentare a 
ofertelor.  

În urma discuțiilor, s-au stabilit următoarele amendamente:  
 

1. La art. 15 lit. j „bilanțurile contabile pentru ultimii 3 ani vizate de AJFP 
împreună cu dovada validării lor la depunerea online ( pentru persoane 
juridice)” se adaugă și amendamentul „dupa caz”. 

2. La secțiunea 5, art. 17 privind criteriile de atribuire se modifică valoarea 
investiției propuse ca și factor de evaluare; 

3. Se modifică condițiile specifice impuse de natura bunului concesionat - COD 
CAEN aferent activității desfășurate. 

 

        Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat  
prin număr cadastral 41363, aparținând domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, situat în Strada Amforei, nr.2C. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei urbanism 

şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Sunt aceleași discuții care au fost 

și la proiectul anterior. 
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Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Propun introducerea amendamentelor 
de la proiectul de hotărâre anterior, dacă sunteți de acord. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Cine este pentru proiectul 
cu amendamentele propuse? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este aprobat. 

 

        Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin 
licitaţie publică a unui teren aparținând  domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, identificat cu număr cadastral 39736,  situat în Strada Tineretului, 
adiacent Bloc 106. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei urbanism 

şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aș vrea să punctez căteva lucruri și mă 

refer la faptul că aceste sume mi se par infime pentru a închiria un spațiu.  
Într-adevăr, noi  am stabilit acele prețuri și le-am votat dar mi se pare în neregulă  
să închiriem 41 de m2 cu 100 de euro pe an, și să închiriez un loc de parcare cu 40 
de euro. Am discutat și cu domnul director de la D.I.T.L., și pe lângă banii aceștia, 
vorbesc în general, mai trebuie 100 de lei pentru impozit sau dări.  
       Domnul consilier Dumitrescu Silviu:  În primul rând, concesiunile de 
terenuri pe care Consiliul Local le aprobă, vin în sprijinul agenților economici care 
vor să dezvolte activități, trebuie să ne intereseze bineînțeles și redevența, dar în 
acelasi timp ne interesează ca și agenții economici să fie susținuți pentru a dezvolta 
afacerile. Haideți să facem un calcul pe această speță. Avem o redevență de 108 
euro, daca-i înmulțim cu 25 de ani cât e redevența, înseamnă 2600. Dacă împărțim 
2700 la 40 de m2, sunt aproximativ 60 de euro pe m2. Poate este un preț mic sau un 



12 
 

preț mare pentru Tineretului, ideea este că interesul nostru ca și consiliu local, ca și 
primărie, este să susținem agenții economici care vor să dezvolte investiții, nu 
trebuie să îi împovorăm cu prețuri foarte mari dar nici să pierdem bani importanți la 
bugetul local. O să luam în considerare ceea ce ați spus dumneavostră și poate vom 
face o discuție înaintea aprobării rapoartelor de evaluare la ședințele și la comisiile 
pe care le aveți. Haideți să respingem dacă doriți sau să facem o reevaluare ori să 
scoatem de pe ordinea de zi acele proiecte în care considerați că rapoartele de 
evaluare nu au fost bine întocmite 
      Doamna consilier Săndulescu Petronela: Din cunoștiințele mele, cel care face 
evaluarea își asumă toată răspunderea , nu știu dacă noi suntem în măsură să 
eliminăm scrisul unui specialist. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu:  Asta am zis și eu, să luam în 
considerare ce spune expertul evaluator. 
      Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Alte discuții? Supun la vot 
proiectul în forma în care a fost inițiat. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Proiectul a fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

        Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, identificat  
prin număr cadastral 41355, aparținând domeniului privat al Municipiului 
Giurgiu, situat în Strada Aleea Fabricii de Zahăr, nr.10. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei urbanism 

şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? 
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Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Doamna Săndulescu, introducem 
aceleași amendamente ? 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Desigur, aceleași amendamente ca 
și la punctele anterioare. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Supun la vot. Cine este 
pentru proiectul cu amendamentele propuse? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este 
aprobat în unanimitate cu amendamentele menționate. 
 

 Punctul 21: Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării 
prin licitație publică a unui teren în suprafaţă de 3.736,00 mp., situat în 
Municipiul Giurgiu, Strada Sloboziei, FN. 

Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe:Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
         

 Punctul 22: Proiect de hotărâre privind delegarea atribuţiilor de  
pregătire și organizare a unor festivaluri de către Direcția Administrare din 
Proiecte cu Finanțare Europeană. 

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

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Discuții? 
Domnul consilier Cioacă Ionuț: Să se consemneze că eu nu particip la 

dezbatere și nu votez acest proiect. 
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Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Am consemnat în procesul 
verbal al comisiei. 
Supun la vot. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul este aprobat în 
unanimitate. 

 

       Punctul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului 
de venituri şi cheltuieli pe anul 2021. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

       Punctul 24: 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 Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate. 
    

    Punctul 25: 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 
„Dunărea” și  Sala de sport „Chauncey  Hardy”). 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 
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Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei de servicii 

publice, muncă și protecție socială. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Discuții la acest punct ? 

   Domnul consilier Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian: Aș vrea să am o 
discuție pe marginea acestei societății, cu domnul director de la Giurgiu Servicii 
Locale, pe baza unei constatări. Știm cu toții că primăria nu are bani, însă zilnic se 
stropesc trotuarele cu cisterne întregi de apă care se alimentează de la rețeaua de 
apă potabilă. Aș fi preferat ca  apa respectivă, pe care o dăm în fiecare seară pe 
trotuare să o folosim în zonele de vest, care anul acesta nu au fost deloc udate. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Acesta este un aspect pe 
care îl vom discuta la punctul Diverse. Există discuții pe baza acestui punct? Supun 
la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost aprobat în 
unanimitate.  

 

       Punctul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 
financiar în sumă de 7.000 lei.  

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

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă și protecție socială. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
 Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate. 
        

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 
financiar în sumă de 15.000 lei. 
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        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-
finanțe, administrarea domeniului public și privat. 

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă și protecție socială. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Discuții pe baza acestui 

proiect? 
Domnul consilier Muscalu Ionel: Aș dori să vorbim despre acest punct, 

despre ajutoarele financiare de 15.000 lei, o sumă foarte mica, pentru că este vorba 
despre incendierea unor case ale unor oameni. Le-am recomandat și celor de 
Direcția de Asistență Socială, ca de fiecare data când se  mai întâmplă astfel de 
lucruri,  să-i îndrume pe acești oameni către un A.J.P.I.S., către Ministerul Muncii, 
pentru că acolo sunt fonduri mai mari  și pot fi mai bine ajutați. 
Să fim alături de acești oameni si să-i sprijinim este absolut normal, sănătos, si 
trebuia chiar mai mult dacă puteam, dar știm cu toții că sunt probleme financiare 
serioase.Eu cred că trebuie să avizăm aceste proiecte, fără probleme. 
      Domnul consilier Milan Peicea: Aș vrea să întreb pe cineva de la Direcția de 
Asistență Socială ,  dacă proprietarii, care e clar că au trecut printr-un moment greu,  
aveau asigurări pe bunuri. 
      Doamna consilier juridic Roxana Dogaru: Nu aveau asigurări, erau case 
vechi fără autorizații,  din paiantă, a unor oameni cu o situație financiară precară.  
      Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Supun la vot 
acest punct. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost aprobat în 
unanimitate. 

 
       Punctul 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 
financiar în sumă de 15.000 lei: 

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

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă și protecție socială. 
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Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 
 

       Punctul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei 
și a Statului de Funcţii ale Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu.  

        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

       Punctul 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de 
Detaliu „Clădire birouri cu garaje și amenajări exterioare”, beneficiar Dan 
Cristian Balint. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei urbanism 
şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 

Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 

       Punctul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului actualizat al 
proiectului Lucrări de intervenții pentru creșterea performanței energetice a 
blocurilor de locuințe, Municipiul Giurgiu, Ansamblul 4, cod SMIS 119401 

        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 
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Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
PUNCTE SUPLIMENTARE 

       Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei , Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare 
Europeană. 

        Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 

la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
       Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit 
pentru investiții (revolving) pentru proiecte finanțate din Fonduri Europene, a 
contractului de ipotecă asupra creanțelor rezultate din veniturile proprii ale 
autorității administrației publice locale și a contractului de ipotecă mobiliară-
conturi, ce urmează a fi încheiate cu  CEC BANK.  

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

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
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Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Mulțumesc. Există discuții 
la acest punct? Supun la vot. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a 
fost aprobat în unanimitate de voturi. 

 
La finalul ședinței domnii consilieri au dezbătut o serie de informări înscrise 

pe ordinea de zi a ședinței după cum urmează: 
 

    1.  Informare privind Hotărârea Civilă nr.2483/2021 din data de 05.05.2021 a 
Curții de Apel București – Secția a - VII - a pentru Cauze privind Conflicte de 
Muncă și Asigurări Sociale; 
    2. Notă cu privire la rectificare eroare materială strecurată în hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.266/29.07.2021; 
    3. Notă cu privire la rectificare eroare materială strecurată în hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.202/30.06.2021; 
   4.   Comunicare amânare eveniment  “Bordeline fest”. 
 

 
     La secțiunea „Diverse”, domnul consilier Pălălău Alexandru Gheorghiță 

Stelian  a ridicat problema toaletării trandafirilor de pe strada București, și în 
general a zonelor verzi ale orașului, care nu sunt îngrijite corespunzător și cere 
sprijinul Direcției Servicii Publice. 

Domnul consilier Calagiu Gheorghe intervine cu o serie de  solicitări privind 
problemele cu care comunitatea se confruntă, cum ar fi: 

 
1. Lipsa hidranților de pe Soseaua București; 
2. Praful de pe rigolele arterelor principale ale orașului; 
3. Iluminatul pe bază de panouri fotovoltaice în parcurile orașului; 
4. Necesitatea existenței unei toalete publice în centrul orașului; 
5. Cei care au animale de companie, la iesirea pe domeniul public, să păstreze 

curățenia; 
6. Înlăturarea cablurilor vechi, neutilizate, de pe clădirile orașului. 
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În încheierea ședinței, domnul consilier Dumitrescu Silviu oferă informații și 
soluții legate de toate aceste probleme.  

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe declară ședința încheiată. 

 
 
Ședința se încheie la ora 1530 

 
 
 
 
P R E Ș E D I N T E,                SECRETAR GENERAL,  

   Bușcu Gheorghe Băiceanu Liliana  

                                                                                                              ÎNTOCMIT,  

Florentina Pascu 
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