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             Astăzi, 02.03.2022, 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 24 februarie 2022”, după aprobarea acestuia 
în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 28 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. 

 
 
  

CONSILIER, 
 

Mirela Enache 
                                                                        

 
 

 
 
 
 
 

Primăria Municipiului Giurgiu este Operator de date cu caracter personal în conformitate cu prevederile art.6, lit.„c” și lit.„e”  
ale Regulamentului CE 2016/679 



CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

 

Încheiat astăzi, 24 februarie 2022 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.138 din 18 FEBRUARIE 2022, emisă de primarul 

Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară a Consiliului Local 
din data de 24 FEBRUARIE 2022, ora 1400. 

 

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

 

 
 
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 de astăzi, doamna 
secretar avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 
        Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da domnule președinte sunt prezenți toți 
consilierii locali. 
       Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Potrivit dispozitiei de convocare, pe 
ordinea de zi sunt înscrise 41 de proiecte de hotărâre și 17 informări. Vă supun spre aprobare 
ordinea de zi. Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Aceasta a fost aprobat în unanimitate. 
       Domnul Primar Anghelescu Adrian: Vă propun pentru astăzi suplimentarea ordinii de 
zi cu 3 proiecte și informarile pe care le vom discuta la diverse. Mulțumesc. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Suplimentarea ordinii de zi a fost aprobată în unanimitate. 
Propun spre aprobare procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 09 februarie 2022. 
Pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Procesul verbal a fost aprobat în unanimitate.  
 
Se continua cu depunerea jurământului de către domnul consilier local Daut Ioan Adrian și i 
se înmânează acestuia o informare privind regimul incompatibilităților și conflictul de 
interese pentru aleșii locali. 
 
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de funcționare a 
Mecanismului de Bugetare Participativă. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 2: Proiect de hotărâre privind alocarea financiară a unei sume din Bugetul local 
de venituri și cheltuieli pe anul 2022, pentru finanțarea Mecanismului de Bugetare 
Participativă. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 privind aprobarea modificării Statului de Funcții al 
Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Giurgiu și Direcției de Evidență a 
Persoanelor. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 
Regulamentului de Organizare și Funcționare al Aparatului de specialitate al 
Primarului Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii termenului de aplicare a 
Hotărârii Consiliului Local nr.413 din 25.11.2021 privind instituirea unor facilități 
fiscale la nivelul Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 
tineri, destinate închirierii în Municipiul Giurgiu. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de 
prioritate în soluționarea cererilor de locuințe și în repartizarea locuințelor pentru 
tineri, destinate închirierii, în mod exclusiv specialiștilor din sănătate, în Municipiul 
Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? 

       Domnul Măroiu întreabă dacă a fost stabilit ce înseamnă „specialist în sănătate”, pentru 
a se asigura ca apartamentele să fie repartizate strict catre medicii tineri nu către infirmiere 
și asistente,  motiv pentru care se propune modificarea criteriilor în acest sens. 
       Domnul director Trăistaru Cristian explică demersurile luate pentru soluționarea acestui 
aspect legat de stabilirea „specialiștilor în sănătate”.  
       Doamna secretar general clarifică că aceste criterii au fost avizate de Ministerul 
Dezvoltării Lucrărilor Publice și Administrative și nu se poate aproba altceva fată de ceea ce 
a fost avizat și pentru o mai bună înțelegere citește din lege și normele de aplicare. 
      Domnul consilier Gâdea Gheorghe are aceiași opinie cu cea exprimată de doamna 
Secretar General. 
       Se mai vine cu o propunere din partea domnului consilier Pălălău să se prelungească 
termenul de depunere a dosarelor pentru ca medicii să poată lua la cunoștință acest beneficiu 
oferit. 

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

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând 
domeniului privat al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 nefavorabil, cu un vot împotrivă, 2 abțineri 
domnul consilier Pană Gheorghe și doamna consilier Săndulescu Petronela. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu : Aviz nefavorabil, toți membri au votat împotrivă. 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Mulțumesc, discuții?  

      Există discuții pe baza acestui proiect, solicităndu-se o atenție deosebită în analizarea 
acestuia și dacă se poate amânarea proiectului pană la noi lămuriri. Pentru o întelegere mai 
bună a acestui proiect, primarul Anghelescu Adrian propune o ședintă de lucru comună a 
comisiei de urbanism, cu arhitecta șefă, cu cei de la fonduri europene și Direcția Tehnică pe 
toate investițiile din municipiul Giurgiu pentru a se vedea dacă o activitatea comercială 
propusă să fie atribuită sau nu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
Nimeni. Se abține cineva? Domnii consilieri Daut, Sîrbu. Pană, Gâdea, Muscalu, Funieru, 
Bușcu, Dumitrescu, Săndulescu, iar ceilalți consilieri au votat împotrivă. Proiectul nu a trecut. 

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în vederea 
vânzării prin licitație publică a terenului în suprafață de 323,00 mp., situat în 
Municipiul Giurgiu, strada Cărămidarii Vechi, nr.39. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație 
publică a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, strada Amforei, nr.2C. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.482/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

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

      Se dicută despre o necorelare între caietele de sarcini și grila de punctaj, în sensul ca 
pentru a nu pune o piedică pentru tinerii care doresc să își înființeze recent o firmă, să se 
puncteze media CA pe ultimii 3 ani, media profitului net obținut pe ultimii 3 ani și să se 
coreleze punctajele acordate cu grila de punctaj. Domnul consilier Damian explică că se va 
revizui în totalitate regulamentul și se vor prinde aspectele semnalate în ședință pentru a nu 
se mai crea confuzii pe viitor. Se propune o implicare a tuturor consilierilor la acest 
regulament pentru a mai buna optimizare a acestuia. 
 
      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Supun la vot, cine este pentru? 
Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 
 
     Domnul consilier Gâdea dorește să știe ce se va întâmpla pe viitor cu urmatoarele licitații, 
până se va aproba regulamentele. Ca soluționare a acestei problem ridicate, domnul primar 
propune intreruperea pe termen de 30 de zile orice formă de acordare a concesionărilor, 
închirierilor și vânzărilor. 

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii 
nr.483/22.12.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării Planului de analiză și 
acoperire a riscurilor al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordului de cooperare între 
Municipiului  Giurgiu și Muzeul Județean ,,Teohari Antonescu” Giurgiu, în scopul 
organizării unei expoziții. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea sumei de 7.800 lei, necesară premierii 
elevilor din Municipiul Giurgiu, pentru participarea la concursul de eseuri, concursul de 
fotografii, concursul de pictură - cu tema „Cum văd eu orașul meu” - ediția a - II - a”. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii  unui act adițional la 
Contractul de închiriere nr.10571/24.03.2017, încheiat între Municipiul Giurgiu și 
societatea MSM BUSINESS GROUP S.R.L. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Domnul consilier Milan Peicea. Se abține cineva? Proiectul a 
trecut cu 20 de voturi pentru. 

      Domnul consilier motivează că nu este de acord cu proiectul deoarece consideră că este 
foarte mica chiria. 

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei de folosință 
gratuită a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, de către Compania Națională de 
Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A. 



      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 18: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de preempțiune asupra 
imobilului situat în Strada Gării, nr.64, Municipiul Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea Actului adițional nr.8 la Contractul 
de delegare nr.21.667/05.06.2015, încheiat cu operatorul de transport public local S.C. 
LIBER TRANS COM S.R.L. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de atribuire în 
vederea vânzării prin licitație publică a imobilului situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua 
Bălănoaiei, nr.7 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Domnul consilier Pălălău se abține. Proiectul a 
trecut cu 20 de voturi pentru. 

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind delegarea atribuțiilor de pregătire și organizare 
a activităților dedicate sărbătoririi „Zilelor Municipiului Giurgiu” în Municipiul 
Giurgiu, Centrului Cultural Local „Ion Vinea” Giurgiu. 

     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 22: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei 3 la Hotărârea 
nr.281/26.08.2021  a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 23: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Regulamentului de 
Organizare şi Funcţionare al Direcţiei de Asistenţă Socială Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 
pentru Asociaţia LICURICI din Giurgiu. 

      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? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificarii Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.399 din 03.11.2021. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 urbanism şi 
amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
      Domnul consilier Dumitrescu Silviu : 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 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.449/22.12.2020 privind aprobarea schimbării 
denumirii Școlii Gimnaziale nr.10 în Școala Gimnazială „Sfinții Martiri Brâncoveni", 
începând cu anul școlar 2021-2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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?  

      Se discută dacă este vreun impact asupra documentației dacă se face această schimbare a 
denumirii. 

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

Punctul 27: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.283/26.08.2021 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, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al 



Municipiului Giurgiu nr.373/28.10.2021 și Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu nr.473/22.12.2021. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 28: Proiect de hotărâre privind desemnarea unor reprezentanți ai Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu pentru a participa în calitate de membru / membru 
supleant în Comisia de evaluare a probei de interviu din cadrul concursului pentru 
ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ 
preuniversitar de stat. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Societății Comerciale PAZĂ PUBLICĂ GIURGIU S.A., pentru anul 2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 30: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru prestarea unor 
servicii conexe serviciilor de utilităti publice și prețul aferent apei dedurizate, practicate 
de UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. 



     Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local Municipiului Giurgiu nr.14 din data de 28 ianuarie 2021 privind desemnarea 
reprezentanților Municipiului Giurgiu în Adunările Generale ale Acționarilor la 
societățile aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unui acord de parteneriat 
între Asociația „Călător prin România", Municipiul Giurgiu și Biblioteca Județeană 
,,I.A. Bassarabescu” Giurgiu, în vederea implementării proiectelor culturale „Nocturne 
de poezie" și „Căsuțe de autor pentru cititor”. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 33: Proiect de hotărâre privind mandatarea reprezentanților Municipiului 
Giurgiu în Adunarea Generală a Acționarilor pentru numirea a doi administratori 
provizorii în Consiliul de Administrație al societății comerciale Uzina Termoelectrica 
Production Giurgiu S.A. 

       Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 34: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor aferente activităţilor 
prestate de către Societatea Comercială GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. – în 
insolvență. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Domnul Cătălin Funieru nu participă la vot. 
Proiectul a trecut cu 20 de voturi pentru. 

Punctul 35: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al 
Societătii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., pentru anul 2022. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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? Supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 36: Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației juridice a 
unor terenuri situate în intravilanul Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 37: Proiect de hotărâre privind modificarea componenței unei Comisii de 
specialitate a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 38: Proiect de hotărâre privind aprobarea implementării în cadrul Societății 
TRACUM S.A. Giurgiu, având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al 
Municipiului Giurgiu, a măsurilor dispuse de legislația specifică privind guvernanța 
corporativă a întreprinderilor, pentru funcția de Director General și Director General 
Adjunct. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 39: Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public al 
Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu, a unui imobil situat în 
intravilanul Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 40: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. Tracum S.A. 
Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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?  

      Se discută despre activitatea din ultima perioadă a acestei societăți, faptul că din iunie își 
vor începe activitatea și că trebuiesc luate măsuri dacă acest lucru nu se va întâmpla. De 
asemenea trebuie avut în vedere că autobuzele ies din garanție și sunt necesare niște 
propuneri pentru viitor ca să se înbunătățească activitatea, domnul Pălălău aducănd o 
sugestie în acest sens. Doamna Meca Ianca vorbește despre punerea în practică a unui 
proiect pilot și ia cuvăntul și domnul Dumitrescu cu demersurile făcute la nivelul societății 
Tracum. Au mai luat cuvăntul domnul primar și domnul Vladu vorbind despre problemele 
societății Tracum. 

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

Punctul 41: Proiect de hotărâre privind stabilirea obiectivelor pentru care Direcția 
Poliției Locale Giurgiu asigură paza. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Hotărârii Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu nr.497/22.12.2021 privind declanșarea procedurii de 
selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de Administrație 
al S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., având ca autoritate publică 
tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. 

      Domnul președinte de ședință Funieru Cătălin : Avizul comisiei administraţie publică 
locală, juridic şi 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 2: Proiect de hotărâre 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 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 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. 
 
DIVERSE 
 
La punctul diverse se dezbat urmatoarele idei: 

• Clarificarea problemei legate de incompatibilitatea între funcția de consilier local și 
cea de administrator al primăriei Municipiului Giurgiu; 

• Probleme în ceea ce privește alimentația copiilor la gradinițele cu program prelungit 
Prichideii și Scufița Roșie; 

 
 
 
 
Ședința se încheie la ora 1535. 

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

Funieru Cătălin                           Băiceanu Liliana  

 

                                                                                                            ÎNTOCMIT,      

                                                                                                                                                                       Ionete Georgiana 
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