


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

 

 

Încheiat astăzi, 28 aprilie 2022 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.334 din 21 APRILIE 2022, emisă de primarul 

Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local din 
data de 28 APRILIE 2022, ora 1400. 

 
Prezenți: 

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

          Absenți:  

21. Calagiu Gheorghe – absent motivat 

 

 

Președinte de ședință este domnul Funieru Cătălin, ales prin H.C.L nr. 38 din 27 
ianuarie 2022. 



Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
 Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Începem ședința ordinară de 

astăzi, avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Da domnule președinte sunt 
prezenți 20 de consilieri locali, lipsește motivat domnul Calagiu Gheorghe. 

Domnul primar Anghelescu Adrian ia cuvântul, propunând să fie retrase de pe 
proiectul ordinei de zi puncte 17 și 22, iar de pe proiectul de suplimentare a ordinei 
de zi punctul 1 și 2. Totodată propune suplimentarea ordinei de zi cu încă 5 proiecte 
de hotărâre 

Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Vă mulțumesc. Supun la vot. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Ordinea de zi cu modificările propuse 
a fost aprobată în unanimitate. Propun spre aprobare procesul verbal al ședinței 
extraordinare din data de 15 aprilie 2022. Cine este pentru? Împotrivă? Se abține 
cineva? Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.99/10.03.2022 privind stabilirea impozitelor şi 
taxelor locale pentru anul fiscal 2023. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil cu 2 abțineri doamna 
Săndulescu Petronela și domnul Cioacă Ionuț. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? 

      Are loc o dezbatere între domnii consilieri, primarul Anghelescu Adrian și 
directorul Direcției de Impozite și Taxe Locale legate de mărirea taxelor pentru anul 
fiscal 2023 și necesitatea acestui lucru. 
       
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc. Supun la vot, cine 
este pentru? 11 consilieri votează pentru. Împotrivă sunt 9 consilieri, domnii Pălălău 
Alexandru Gheorghiță, Cioacă Ionuț, Țigănilă George, Ioniță Ciprian, Măroiu 



Marian, Ion Marian, Nicorescu Gelu și doamnele Nichita Tereza și Săndulescu 
Petronela.  Nu există abțineri. Proiectul a trecut cu 11 voturi pentru. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.152/13.04.2022 privind aprobarea modificării 
Statului de Funcţii al Centrului Cultural Local „Ion Vinea” prin transformarea 
a trei posturi de instrumentiști din cadrul Serviciului Artistic – Ansamblul 
Folcloric „Doina Dunării”. 

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

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.159/18.04.2022 privind aprobarea modificării 
componenței Comisiei speciale de verificare a condițiilor de acordare a 
ajutoarelor financiare, care depășesc suma de 5.000 lei, aprobată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.406/09.12.2020. 

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

Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.160/18.04.2022 privind încetarea mandatului 
de administrator la Societatea Comercială Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 
al domnului Barbu Cristian - Octavian și desemnarea unui nou administrator. 

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

Punctul 5: Proiect de hotărâre nr.161/18.04.2022 privind aprobarea Devizului 
general actualizat și a documentației tehnico-economice - faza PT, pentru 



obiectivul de investiții „Construirea / modernizarea / renovarea unui Centru 
Comunitar Integrat” (CCI). 

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

      Domnul consilier Cioacă Ionuț dorește sa fie consemnat faptul că nu participă la 
dezbateri și nici la vot. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut cu 19 voturi, domnul Cioacă Ionuț nu 
participă la vot. 

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.155/18.04.2022 privind aprobarea încheierii 
acordului de parteneriat între Municipiul Giurgiu, Inspectoratul Şcolar 
Judeţean Giurgiu şi Centrul Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu, pentru 
sărbătorirea zilei de 1 iunie 2022 - Ziua Internaţională a Copilului, în 
Municipiul Giurgiu. 

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

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.158/18.04.2022 privind aprobarea revocării 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.358/07.09.2020 privind 
înființarea societății „PARC INDUSTRIAL GIURGIU EST S.A.” 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la 
vot, cine este pentru? 19 consilieri pentru. Împotrivă? Se abține domnul consilier 
Muscalu Ionel. Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru. 

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.150/12.04.2022 privind aprobarea 
dezmembrării unui teren aparţinând domeniului public al Municipiului 
Giurgiu. 

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

Punctul 9: Proiect de hotărâre nr.156/18.04.2022 privind aprobarea dării în 
folosință gratuită a unui imobil situat în Șoseaua Bălănoaiei, FN, către Episcopia 
Giurgiului. 

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

Punctul 10: Proiect de hotărâre nr.157/18.04.2022 privind aprobarea dării în 
administrare a unui teren în suprafață de 7.500,00 mp., aparținând domeniului 
public al Municipiului Giurgiu, situat în Municipiul Giurgiu, către Societatea 
Giurgiu Construcții Edilitare S.R.L. 

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



Punctul 11: Proiect de hotărâre nr.162/19.04.2022 privind aprobarea închirierii 
directe a spațiului din incinta Punctului Termic nr.62, identificat prin cartea 
funciară nr.36159, aparținând domeniului privat al Municipiului Giurgiu, situat 
în Strada Tineretului, FN. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la 
vot, cine este pentru? 19 voturi pentru. Împotrivă? Se abține domnul Peicea Milan. 
Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre nr.163/19.04.2022 privind aprobarea închirierii 
prin licitaţie publică a unor spații disponibile excedentare situate în incinta 
Internatului Colegiului Național „Ion Maiorescu” din Municipiul Giurgiu. 

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

Punctul 13: Proiect de hotărâre nr.166/19.04.2022 privind aprobarea 
concesionării prin atribuire directă a terenului identificat cu număr cadastral 
41765, aparținând domeniului public al Municipiul Giurgiu, situat în Municipiul 
Giurgiu, strada Decebal, adiacent Bloc 71/1D. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la 
vot, cine este pentru? 16 consilieri au votat pentru. Împotrivă? Se abțin domnii 



consilieri Peicea Milan, Funieru Cătălin, Pană Gheorghe și Dumitrescu Silviu. 
Proiectul a trecut cu 16 voturi pentru. 

Punctul 14: Proiect de hotărâre nr.167/19.04.2022 privind aprobarea asocierii în 
participație între Municipiul Giurgiu și Societatea Administrația Zonei Libere 
Giurgiu S.A. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Are loc o dezbatere între domnii consilieri și primarul Anghelescu Adrian 
referitoare la amenajarea Taberei „Stejarul” și motivul pentru care a fost dată în 
administrare Societatății Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. și nu către unei 
firme din H.O.R.E.C.A. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
11 voturi pentru. Împotrivă sunt domnii consilieri Cioacă Ionuț, Nicorescu Gelu, 
Ioniță Ciprian, Ion Marian, Țigănilă George, Măroiu Marian, Peicea Milan și Pălălău 
Alexandru Gheorghiță. Se abține domnul Dumitrescu Silviu. Proiectul a trecut cu 11 
voturi pentru. 

Punctul 15: Proiect de hotărâre nr.168/20.04.2022 privind aprobarea 
reglementării situației juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu. 

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

Punctul 16: Proiect de hotărâre nr.169/20.04.2022 privind aprobarea modificării 
Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu 
nr.284/26.08.2021 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu în Comisiile pentru Evaluarea și Asigurarea Calității 
Educației în unitățile de învăţământ preuniversitar de stat din Municipiul 



Giurgiu, pentru anul școlar 2021-2022, modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.309/30.08.2021 și Hotărârea Consiliului Local 
al Municipiului Giurgiu nr.112/31.03.2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei învăţământ, 
sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la 
vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 18: Proiect de hotărâre nr.165/19.04.2022 privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru perioada mai - 
iulie 2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Domnul consilier Muscalu Ionel ia cuvântul, propunând ca viitorul președinte de 
ședință să fie domnul Dumitrescu Silviu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc. Supun la vot, cine 
este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 19: Proiect de hotărâre nr.172/20.04.2022 privind aprobarea închirierii 
prin licitație publică a unui teren, identificat prin cartea funciară nr.41752, 
aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, situat în Bulevardul 
București, adiacent Bloc 62/2D. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz nefavorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  



      Are loc o dezbatere între domnii consilieri și primarul Anghelescu legat de 
amplasarea unui rulote pe Bulevardul Bucuresti, adiacent Bloc 62/2D. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
Domnul consilier Damian Marian și doamna Săndulescu Petronela. Împotrivă sunt 
domnii consilieri Măroiu Marian, Ion Marian, Țigănilă George, Nicorescu Gelu, 
Ioniță Ciprian, Vladu Alexandru, Cioacă Ionuț, Muscalu Ionel, Pălălău Alexandru 
Gheorghiță, Peicea Milan, Gădea Gheorghe,Pană Gheorghe, Dumitrescu Silviu și 
doamna Nichita Tereza. Se abțin domnii Funieru Cătălin, Bușcu Gheorghe, Daut 
Adrian și doamna Sârbu Adelina. Proiectul numărul 19 nu a fost aprobat. 

      Doamna Săndulescu Petronela își exprimă punctul de vedere legat de votul 
dânsei la acest proiect, motivând că este mereu de acord cu concesionarea de 
terenuri și cu sprijinirea mediului de afaceri. 

Punctul 20: Proiect de hotărâre nr.171/20.04.2022 privind aprobarea Raportului 
de evaluare a administratorilor S.C. Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A., 
nr.18.476/20.04.2022 și mandatarea reprezentanților Municipiului Giurgiu în 
Adunarea Generală a Acționarilor  pentru reînnoirea mandatului membrilor în 
Consiliul de Administrație al acestei societăți. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz nefavorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz nefavorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

       Domnul Măroiu Marian intervine solicitând o nouă procedură de selecție, 
domnul primar explicând că propunerea pentru reînoirea mandatului este făcută în 
bază legală, însă Consiliul Local este cel care votează. Se mai dezbate de catre 
domnii consilieri și faptul că ar trebui să se facă propuneri individuale pentru a nu se 
mai vota o listă de persoane desemnate. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
Nimeni nu este pentru. Împotrivă sunt 19 consilieri locali. Se abține domnul consilier 
Funieru Cătălin. Proiectul numărul 20 nu a fost aprobat. 

Punctul 21: Proiect de hotărâre nr.173/21.04.2022 privind aprobarea retragerii 
comunei Clejani din Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Sănătate 
Asigurată prin Apă Curată”. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții? Supun la 
vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 
 
PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.177/21.04.2022 privind aprobarea Contului de 
execuţie consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul I 2022. 

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

Punctul 4:  Proiect de hotărâre nr 178/27.04.2022 privind majorarea capitalului 
social al Administrației Zonei Libere Giurgiu SA. prin aport în numerar cu 
suma de 338.485 lei. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Domnul Măroiu Marian menționează ca membrii PSD nu vor vota „pentru”  la 
acest punct. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
13 consilieri au votat pentru. Împotrivă sunt domnii consilieri Măroiu Marian, Ion 
Marian, Țigănilă George, Ioniță Ciprian, Nicorescu Gelu și Cioacă Ionut. Se abține 
domnul consilier Pălălău Alexandru Gheorghiță. Proiectul a trecut cu 13 voturi 
pentru. 

Punctul 5:  Proiect de hotărâre nr.179/28.04.2022 privind aprobarea rectificării 
Bugetului local de venituri și cheltuieli pe anul 2022. 



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

Punctul 6: Proiect de hotărâre nr.180/28.04.2022 privind aprobarea 
suplimentării Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate integral sau 
parţial din venituri proprii şi subvenţii pe anul 2022. 

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

Punctul 7: Proiect de hotărâre nr.181/28.04.2022 privind aprobarea modificării 
Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.391 din data de 25 
noiembrie 2020 privind desemnarea unui reprezentant al Municipiului Giurgiu 
în Adunarea Generală a Acționarilor la societatea Administrația Zonei Libere 
Giurgiu S.A., modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al 
Municipiului Giurgiu nr.16/28.01.2021 și  modificată prin Hotărârea Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.135/08.04.2022. 

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

Punctul 8: Proiect de hotărâre nr.182/28.04.2022 privind aprobarea majorării 
capitalului social al S.C. Tracum S.A. Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină.   
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
      Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil cu un vot împotrivă domnul 
Cioacă Ionuț. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 



      Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil dar cu amendament, domnul 
director al acestei societăți să justifice lunar modul în care s-au cheltuit sumele 
primite. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Are loc o dezbatere între domnii consilieri și primarul Anghelescu Adrian despre 
bugetul societății, banii alocați acesteia, activitatea pe care o desfăsoară societatea 
Tracum și despre posibilitatea de a începe activitatea mai rapid. Domnul Măroiu 
Marian subliniază faptul ca membrii PSD nu vor vota acest proiect. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
14 voturi pentru. Împotrivă sunt domnii consilieri Măroiu Marian, Ion Marian, 
Țigănilă George, Ioniță Ciprian, Nicorescu Gelu și Cioacă Ionut.  Se abține cineva? 
Proiectul a trecut cu 14 voturi pentru. 

În continuare domnul președinte de ședință enumeră informarile de pe ordinea de zi, 
se dezbate invitația din partea președintelui Consiliului Municipal Ruse pentru 
participarea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu în data de 09.05.2022 la o 
ședință comună a acestor autorități, despre propunerea domnului Funieru pentru  
înfiițarea unui fond de solidaritate și se aduce la cunoștință inceperea festivităților 
cu ocazia Zilelor Orașului: 

• Informare privind Hotărârea Civilă nr.31/2022 din data de 08.02.2022 emisă 
de Tribunalul Giurgiu – Secția Civilă în Dosarul nr.841/122/2021, reclamant 
Sindicatul Național PRO LEX în numele membrilor de sindicat din cadrul 
Direcției Poliției Locale Giurgiu. 

• Informare privind demisia domnului consilier local Peicea Milan din calitatea 
de președinte al Comisiei pentru administrație publică locală, juridic și de 
disciplină.  

 

Ședința se încheie la ora 15:45.      
 
 
P R E Ș E D I N T E,               SECRETAR GENERAL,  

Funieru Cătălin                           Băiceanu Liliana  

                                                                                                                                                                          ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                                                       Ionete Georgiana 
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