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             Astăzi, 10.02.2022, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței ordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 27 ianuarie 2022”, după aprobarea acestuia 
în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 09 februarie 2022, conform 
art.138, alin.(17) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul 
Administrativ, cu modificările și completările ulterioare. 
       Totodată, 1 exemplar a fost înaintat Compartimentului Evidență Electorală și 
Monitorizarea Procedurilor Administrative, în vederea publicării pe pagina de internet a 
Municipiului Giurgiu.  
       Drept pentru care am încheiat prezentul Procesul - Verbal în 2 (două) exemplare. 
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CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 27 ianuarie 2022 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.50 din 21 IANUARIE 2022, emisă de primarul 

Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
din data de 27 IANUARIE 2022, 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. Calagiu Gheorghe 
13. Ion Marian 
14. Damian Marian 
15. Săndulescu Petronela 
16. Nichita Tereza 
17. Țigănilă George 
18. Nicorescu Gelu 
19. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
20. Cioacă Ionuț 

 
Absenți: 

21. Ioniță Ciprian Liviu 

 

 
 
Președinte de ședință este doamna Sîrbu Adelina, aleasă prin H.C.L nr. 388 din 

28 octombrie 2021. 



 

Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Începem ședința de astăzi, doamna 

secretar avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da doamna președinte, sunt prezenți 20 

consilieri locali, absentează domnul Ioniță Ciprian. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, avem cvorumul necesar, 

declar deschisă lucrările sedinței ordinare din 27.01.2022. Vă supun spre aprobare proiectul 
ordinii de zi, care cuprinde 31 de proiecte de hotărâre și 6 informări.  

Domnul Primar Anghelescu Adrian: Am o propunere, proiectul numărul 17 să fie 
scos de pe ordinea de zi.  

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, sunteți de acord cu 
propunerea domnului primar? S-a aprobat proiectul ordinii de zi cu modificarea propusă de 
domnul primar și anume retragerea proiectului de hotărâre numarul 17.  

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Propun spre aprobare procesul verbal 
al ședinței extraordinare din data de 17 ianuarie 2022. Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcții al 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a 
Persoanelor. 

       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administrație publică 
locală, juridic și de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Organigramei societății 
GIURGIU CONSTRUCȚII EDILITARE S.R.L. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 



Punctul 3:  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Statului de Funcţii al 
Centrului Cultural Local „Ion Vinea” prin transformarea unui post din cadrul 
Serviciului Artistic - Orchestra de suflători „Valahia”. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, 
social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizației lunare a consilierilor 
locali în anul 2022. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Da domnul 
administrator. 
      Domnul consilier Muscalu Ionel: Doresc să menționez că indemnizațiile rămân la 
nivelul celor de anul trecut. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării impozitelor pe clădiri şi 
terenuri, pentru clădirile şi terenurile neîngrijite de pe raza Municipiului Giurgiu, 
pentru anul fiscal 2022. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei urbanism şi amenajarea 
teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 



      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.354/28.10.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a 
„Bazelor Sportive din Municipiul Giurgiu”. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, 
social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

      Domnul consilier Damian Marian argumentează că au fost depuse 2 amendamente în 
urma discuțiilor avute cu reprezentanții mișcării sportive din oraș pentru a oferi posibilitatea 
cluburilor să beneficieze de o reducere a terifelor cu 50% dacă îndeplinesc anumite criterii, 
prevăzute la punctul 1 din amendamentul numărul 1. Totodată, menționează că potrivit 
punctului 2 din amendamentul numărul 1 se revine la valoarea inițială a tarifelor, adoptate 
prin HCL 354/28.10.2021, deoarece s-a produs o eroare la fundamentarea tarifelor propuse 
prin actualul proiect de hotărâre. 
       Cel de-al doilea amendament privește modificarea criteriilor de prioritate pentru 
rezervarea bazelor sportive. 

       Domnul consilier Muscalu Ionel vine cu un al treilea amendament prin care solicită ca 
acele criterii pentru a beneficia de reducerea tarifelor, să nu fie cumulative așa cum s-a 
propus în amendamentul 1, punctul 1, ci cel mult 2, și de asemenea reducerea să se aplice cu 
condiția ca să se încheie un protocol de colaborare cu SCM Dunărea2020. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Supun la vot punctul 1 din 
amendamentul 1, propus de domnul consilier Damian Marian, cine este pentru? 
Domnii consilieri Funieru, Calagiu, Gudumac, Țigănilă și doamna Săndulescu sunt pentru. 
Împotrivă? Nimeni. Și restul consilierilor se abțin. 
Punctul 2 din amendamentul 1 este aprobat cu unanimitate. 
Amendamentul 2 este aprobat cu unanimitate. 
Amendamentul 3 este aprobat cu unanimitate. Mulțumesc, proiectul a fost aprobat. 

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind modificarea Hotărârii nr.273/29.07.2015 privind 
modificarea şi completarea inventarului bunurilor care fac parte din domeniul public al 
Municipiului Giurgiu, înscrise în Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.135/26.08.1999 modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al 



Municipiului Giurgiu nr.76/16.05.2002 privind însuşirea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului public al Municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 8: 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 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.200/30.06.2021. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea preluării unor imobile situate în Vama 
Giurgiu, de la Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. – 
Direcția Regională de Drumuri și Poduri București. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui 
imobil, înscris în Cartea Funciară nr.36938, aparținând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua Bălănoaiei, nr.7. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 



      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul consilier Pălălău se abține. Proiect aprobat 
cu 19 voturi pentru. 

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din Hotărârea 
nr.282/25 iulie 2019 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special domnului 
Dumitrescu Silviu – Andrei, reprezentantul Municipiului Giurgiu în Adunarea Generală 
a Acționarilor Operatorului Regional Apa Service S.A. Giurgiu pentru exprimarea 
votului cu privire la punctele 1-3 înscrise pe Ordinea de zi a Adunării Generale a 
Acționarilor, convocată pentru data de 01.02.2022. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

      Domnul consilier Cioacă face referire la proiectul privind majorarea tarifelor la Ape si 
Canal, aprobată în ședința extraordinară, dorind să clarifice ca pe viitor ar fi bine să se 
discute în sedința ordinară aceste aspecte ca cetățenii să înteleagă motivele care au dus la 
majorarea tarifelor. 
      Domnul primar Anghelescu Adrian propune ca la Diverse să se dezbată aceasta problema 
mai pe larg. 
     Domnul Pălălău propune ca așa cum se obișnuiește ca la Apa Service reprezentantul 
municipiului Giurgiu în AGA să aibă mandate din partea consiliului, acelasi lucru ar trebui 
să se întâmple cu toți reprezentanții consiliului în Adunarile Generale și să aiba mandat din 
partea consiliului pentru toate deciziile adoptate în cadrul societăților subordonate 
Consiliului Local. 
     Urmează o discuție între domnii consiliei Vladu Alexandru, Milan Peicea, primarul 
Anghelescu Adrian și domnul Ionescu Alexandru legat de procedura de vânzare a acțiunilor 
de la Apa Service și repercursiunile în cazul în care expriră valabilitatea raportului de 
evaluare al acestor acțiuni. 



      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Supun la vot, cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Domnul consilier Dumitrescu Silviu nu participă la vot. 
Proiectul a trecut cu 19 voturi. 

Punctul 13:  Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în cadrul Societății 
Comerciale Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică 
tutelară Consiliul Local al Municicpiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația 
specifică privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului 
Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere 
Giurgiu S.A., având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului 
Giurgiu pentru numirea unui administrator provizoriu în Consiliul de Administrație al 
societății. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.60.178/30.12.2021 
al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în 
Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Giurgiu Servicii Publice S.A. pentru numirea 
membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea Raportului final nr.1.633/12.01.2022 
al Comisiei de selecție și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în 



Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Tracum S.A. Giurgiu, pentru numirea 
membrilor în Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

     Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării directe a unui 
imobil compus din construcție și teren aferent în suprafaţă de 344,00 mp., situat în 
Municipiul Giurgiu, Bulevardul CFR, FN. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin licitație publică a unui 
teren, identificat cu număr cadastral 40682, aparținând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, Strada Cărămidarii Vechi, nr.39. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.405/18.11.2021 privind aprobarea obținerii unui credit de 
investiții de la Banca Transilvania în valoare de 112.077 Euro și garantarea creditului cu 
bunurile aflate în proprietatea S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 



      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al tarifelor de 
prestări servicii operațiuni cheu și alte tarife pentru anul 2022, practicate de Societatea 
Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al 
Societății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. pentru anul 2022. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

      Domnul consilier Pălălău Stelian dorește să afle dacă există un acord al Curții de 
Conturi conform căruia s-ar plăti catre ANAF impozit pe profitul realizat de această 
societate, iar domnul Cartojan Liviu oferindu-i detaliile necesare legate de acest aspect. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de acţiuni sau de lucrări de 
interes local ce urmează a fi prestate de persoanele apte de muncă beneficiare de ajutor 
social. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții?  

      Domnul primar Anghelescu Adrian menționează ca sunt foarte mulți beneficiari și foarte 
puține acte de muncă și se va face o anchetă deoarece lucrurile persită de 10 ani. 



      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii Acordului de parteneriat 
între Municipiul Giurgiu, prin Direcția de Asistență Socială Giurgiu și Asociația „TU 
FACI VIITORUL”. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 
pentru Asociaţia „Clubul Pensionarilor” din Județul Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții?  

      Domnul primar Anghelescu Adrian ia cuvântul, precizând că avem o rectificare 
reprezentată printr-o cerere apdatată prin care se solicita sprijinul financiar.  

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc. Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.288/26.08.2021 a Consiliului local al Municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.434/25.11.2021 a Consiliului local al Municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 



Punctul 28: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.440/25.11.2021 a Consiliului local al municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 29:  Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului Viceprimar DAMIAN 
MARIAN pentru a exercita primul calitatea de înlocuitor de drept al Primarului 
Municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Se abține domnul Dumitrescu Silviu. Proiectul a 
trecut cu 19 voturi pentru. 

Punctul 30:  Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexelor nr.1 și nr.2 la 
Hotărârea Consiliului Local nr.359/28.10.2021 privind reorganizarea Serviciului 
Voluntar pentru Situații de Urgență al Municipiului Giurgiu. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 31:  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă al Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada februarie - aprilie 2022. 

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Vă rog să faceți propuneri.  
      Domnul Consilier Gâdea Gheorghe : Îl propun pe domnul Cătălin Funieru. 
      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, mai sunt alte propuneri? 
Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 
Felicitări domnule președinte. 
     Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Am terminat cu proiectele de hotărâre de 
pe ordinea de zi, avem și 6 informări, dacă doriți le prezentăm, dacă nu le găsiți pe tablete. 

 



DIVERSE 

La acest punct au fost dezbatute următoarele probleme legate de:  
• creșterea prețurilor la energie electrica, apa și canalizare; 
• criza energetică și cheltuielile mari cu achiziția de gaz; 
• schimbarea obligativității locului de parcare de la 2 ani la un an. 

         Vă mulțumesc, declar închise lucrările ședinței ordinare din data de 27 ianuarie 2022. 

 

Ședința se încheie la ora 1510 

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

Sîrbu Adelina                           Băiceanu Liliana  

 

                                                                                                            ÎNTOCMIT,      

                                                                                                                                                                       Ionete Georgiana 
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