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PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  28.02.2022 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
 
             Astăzi, 28.02.2022, s-a afișat la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu din B-dul 
București, nr.49-51, o copie a „Procesului Verbal al ședinței extraordinare a Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu din data de 9 februarie 2022”, după aprobarea acestuia 
în ședința ordinară a Consiliului Local din data de 24 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, 09 februarie 2022 în ședința extraordinară a Consiliului 
Local. 

Prin Dispoziția nr.98 din 04 FEBRUARIE 2022, emisă de primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința extraordinară a Consiliului 
Local din data de 09 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 

 
Absenți: 

16. Gudumac Sorin Daniel - Demisie 
17. Dumitrescu Silviu 
18. Funieru Cătălin 
19. Măroiu Marian 
20. Nicorescu Gelu 
21. Calagiu Gheorghe 

 

 



Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
 

       Doamna Secretar General Baiceanu Liliana deschide ședința de consiliu 
deoarece domnul președinte ales, domnul Cătălin Funieru absentează din 
motive medicale. Doamna secretar menționează că avem cvorumul necesar 
pentru acestă ședință cu 15 consilieri locali prezenți, absentează 5 consilieri 
locali Dumitrescu Silviu, Funieru Cătălin, Măroiu Marian, Nicorescu Gelu, 
Calagiu Gheorghe și domnul Gudumac Sorin Daniel care și-a depus demisia. 

Punctul suplimentar 1: Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui 
de şedinţă al Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, pentru ședința 
extraordinară din data de 09 februarie 2022. 

      Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Vă rog să veniți cu 
propuneri pentru președintele de ședință. 
      Domnul consilier Muscalu Ionel: Propun pe domnul Pană Gheorghe. 
      Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Mulțumesc, vă rog să votăm 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? În unanimitate domnul consilier 
Pană Gheorghe este ales președinte de ședință. 

Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe: Vom începe cu aprobarea 
ordinii de zi, cu cele 2 propuneri de suplimentare ce includ 3 propuneri de 
hotărâri ale consiliului local și o informare, cine este pentru? Împotrivă, 
abțineri? Ordinea de zi a fost aprobată în unanimitate. Primul punct de pe 
ordinea de zi, aprobarea procesului verbal din data de 27 ianuarie 2022, supun la 
vot. Cine este pentru? Împotrivă, abțineri? Procesul verbal a fost aprobat în 
unanimitate. 

Punctul suplimentar 3:  Proiect de Hotarare a Consiliului local privind 
constatarea încetarii de drept a mandatului de consilier al domnului 
Gudumac Sorin-Daniel și vacantarea locului acestuia din cadrul Consiliului 
Local al Municipiului Giurgiu. 

      Se aduce la cunoștință motivul care sta la baza hotarârii domnului consilier, 
și anume problemele medicale ce au dus la imposibilitatea continuării 
activității. Se supune la vot proiectul de hotărâre prin care se ia act de demisia 
domnului Gudumac și se declară vacant locul acestuia. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și 
cheltuieli pe anul 2022. 



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

     Domnul consilier Vladu Alexandru are câteva observații și anume: 
• Nu au fost prinse toate lucrările indiferent de valoarea lor. 
• Reinventarierea oricărei lucrari în desfășurare. 
• Faptul ca nu au fost prinse pentru școli bursele. 
• Valoarea totală a bugetului nu coincide cu propunerea de anul trecut. 

     Doamna director Cristea Ioana vine cu lămuririle necesare pentru a motiva 
observațiile domnului Vladu. 

De asemenea se mai ridică tot de domnul consilier Vladu problema 
încălzirii centralizate, domnul primar Anghelescu Adrian ii aduce clarificări și 
menționează că există în dezvoltare o strategie pentru remedierea acestei 
probleme și că se va reveni asupra discuției în luna aprilie. 

Domnul Pălălău ia cuvântul felicitând Direcția Economică pentru 
activitatea desfăsurată și promptitudinea în realizarea bugetului. 

      Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe: Dacă nu mai sunt alte 
discuții supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a 
trecut în unanimitate. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului centralizat al 
instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii și 
subvenții pe anul 2022. 

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

Punctul 3:  Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului de 
împrumuturi interne pe anul 2022. 

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



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

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind neexercitarea dreptului de 
preempțiune asupra imobilului situat în strada Ștefan cel Mare, nr.14, 
Municipiul Giurgiu. 

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

Punctul suplimentar 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea unei 
Convenţii încheiate între Societatea PREMIER ENERGY S.R.L., 
Societatea UZINA TERMOELECTRICA PRODUCTION GIURGIU S.A. 
şi MUNICIPIUL GIURGIU. 

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

       Domnul președinte de ședință Pană Gheorghe aduce la cunoștință că mai 
există pe ordinea de zi o informare legată de raportul de activitate al 
consilierilor locali. 

     Domnul Pălălău ia cuvântul radicând problema majorării taxelor pentru 
practicarea sporturilor în salile de sport ale școlilor. 



      Domnul primar Anghelescu Adrian și domnul consilier Damian Marian vin 
cu argumente necesare clarificării și menționează de asemenea că acei bani 
colectați din taxe vor fi reinvestiți în modernizarea acelor săli. 
 
 
 
Ședința se încheie la ora 1435. 

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

Pană Gheorghe                        Băiceanu Liliana  

 

                                                                                                            ÎNTOCMIT,      

                                                                                                                                                                       Ionete Georgiana 
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