


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES - VERBAL 

 

      Încheiat astăzi, 08 august 2022 cu prilejul convocării în ședința extraordinară a 
Consiliului Local. 
      Prin Dispoziția nr.602 din 04 AUGUST 2022, modificata prin dispoziția 608 
din 05 AUGUST 2022, emisă de Primarul Municipiului Giurgiu, a fost convocată 
ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 8 August 2022, ora 1100, 
desfășurată prin mijloace electronice. 

 
 
Prezenți: 

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

    Absenți: 
20. Dumitrescu Silviu 
21. Ion Marian 

 

 

Președinte de ședință este domnul Pălălău Gheorghiță Stelian, ales prin H.C.L nr.246 din 28 iulie 
2022. 



     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Propunem începerea ședinței extraordinare din 
data de 08 august în urma convocării făcute de domnul primar. Pentru început propun ascultarea 
imnului national după care vom trece la dezbatere. 

      Se ascultă Imnul Național al României. 

     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Începem ședința prin a confirma dacă avem 
cvorum, doamna secretar? 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana:Da domnule președinte, au confirmat prezenta 18 
consilieri locali, lipsesc domnii Daut Adrian, Ion Marian și Dumitrescu Silviu. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Atunci putem să intrăm în ordinea de zi care 
inițial a cuprins 4 proiecte de hotărâre și 2 suplimentări cu câte 2 proiecte fiecare. 
     Domnul primar Anghelescu Adrian: Domnul președinte dacă îmi permiteți aș dori să retrag de 
pe ordinea de zi proiectul numărul 3 și anume „Proiect de hotărâre nr.288/02.08.2022 privind 
modificarea graficelor de rambursare din Contractele de credit nr. RQ17070316890211/04.08.2017 
pentru refinanțarea datoriei publice locale a Municipiului Giurgiu și nr. 
RQ17050316881067/11.10.2017 pentru investiții”. 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Să se consemneze acest lucru, pentru 
retragerea proiectului. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Vă spun și pentru ce, practic variantele sunt de așa 
manieră încât nu ne putem permite o încărcare a cheltuielilor privind creditul cu încă 45000 de lei 
lunar. Mulțumesc! 
     Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Aprobam procesul verbal al ședinței ordinare 
din 28.07.2022, voturi pentru? 
     Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: 18 voturi pentru, împotrivă, abțineri nu au fost. 

    Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.287/02.08.2022 privind modificarea Hotărârii Consiliului 
Local nr.397/25.11.2020 privind darea în folosință gratuită a unui teren în suprafață de 4.450 
mp., identificat cu număr cadastral 35752, situat în Șoseaua Portului, FN, adiacent Ștrand – 
Bazin Verigă, către C.N. Administrația Porturilor Dunării Fluviale S.A. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, voturi pentru? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 18 voturi pentru.  
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Împotrivă, abțineri? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Niciunu. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut cu unanimitate de 
voturi pentru.   

    Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.285/02.08.2022 privind neexercitarea dreptului de  
preempțiune asupra imobilului situat în Strada Gării, nr.9, Municipiul Giurgiu. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Aviz favorabil. 



    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, voturi pentru? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 18 voturi pentru.  
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Împotrivă, abțineri? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Niciunu. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut cu unanimitate de 
voturi pentru.   

    Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.289/03.08.2022 privind aprobarea trecerii din domeniul 
public al Municipiului Giurgiu în domeniul public al Județului Giurgiu a unui imobil situat în 
intravilanul municipiului Giurgiu, strada Unirii, FN, adiacent Hotel „Steaua Dunării” – 
„Bazin de înot didactic”, Zona de Agrement „Steaua Dunării”. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Doamna Secretar General Baiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Discuții aici? 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, aș dori să completez să aduc la informarea cetățenilor 
ce ne-a determinat să facem acest lucru, faptul că am rugat compania națională de investiții să fie de 
acord cu preluarea de către Consiliul Județean a acestui bazin de înot prin însăși faptul că din 2018 
era un proces de recepție a acestui bazin, eu când am preluat mandatul am continuat cu remedierea 
unor defecțiuni consemnate, dar datorită situației precare și a creșterii cheltuielilor este mai bine să 
mergem în parteneriat, să facem transferul acestei entități către Consiliul Județean ca ei să suporte 
aproximativ 700-800 de milioane de lei lunar, în contra partidă, Consiliul Județean este de acord ca 
toți elevii din municipiul Giurgiu să beneficieze de activitatea didactică de acolo și împreună cu cei 
din zona rurală, metropolitană respectiv Oinacu, Malu, Vedea, Slobozia și așa mai departe să avem 
un calendar comun de folosire a acelui bazin. Vă mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, voturi pentru? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Dacă îmi permiteți să fac o mențiune începând cu 
acest punct a confirmat participarea la ședință și domnul Daut Adrian, ca atare avem voturi pentru 
la acest proiect de hotărâre 16 voturi, o abținere domnul Ioniță Ciprian și 2 împotrivă domnii Cioacă 
Ionuț și Țigănilă George.  
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut. 

        PUNCTE SUPLIMENTARE 

    Punctul 1: Proiect de hotărâre nr.291/05.08.2022 privind aprobarea închiderii, respectiv 
restricționării circulației auto pe anumite sectoare de drum din municipiul Giurgiu.  

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Aici aș vrea să face eu o discuție dacă îmi 
permiteți domnule primar, am studiat materialele puse în spatele acestui proiect de hotărâre și am 
văzut că se va restrictiona circulația între intervalul orar 17-24 începând de la abator până în hotel 
Steaua Dunării, din zona abatorului pe bulevardul Mihai Viteazu. 



    Domnul primar Anghelescu Adrian: Îmi pare rău nu știu, eu practic acolo am cunoștință de 
cauză că acolo vor parca participanții. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Așa mă gândesc că ar fi nevoie de o parcare dar 
să știți că în materiale apare ca restricție de circulație în acea zonă. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Nu am dat-o așa, am dat-o spre a fi folosită ca și parcare, 
poate că interzicerea traficului auto se referă la circulația dus-întors. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Da dar și mașina trebuie să circule ca să ajungă 
acolo, trebuie să fim atenți pentru că acolo este o zonă destul de aglomerată. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Așa s-a primit avizul de la poliție exact cum sunt 
acestea. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Voi vorbi eu cu poliția să admită că acea zonă va fi 
folosită ca și parcare și nu pentru trafic auto. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Putem să ne folosim de faptul că acea zonă a 
fost autorizată și avizată de către poliție ca să poată fi folosită ca parcare pentru meciurile Europene 
a lui Astra, acolo era avizată ca și parcare auto, e bine să avem în vedere lucrul acesta pentru că 
dacă restricționăm circulația vom aglomera pe celelalte. Voturi pentru? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 19 voturi pentru.  
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Împotrivă, abțineri? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Niciunu. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut cu unanimitate de 
voturi pentru. Mare atenție la lucrul acesta să nu blocăm circulația acolo că va fi foarte dificil după 
aceea să se mai întâmple ceva în zonă. 

    Punctul 2: Proiect de hotărâre nr.290/05.08.2022 privind modificarea Contractului de 
Asociațiune în Participațiune nr.16883/2018 din data de 30 septembrie 2010, astfel cum a fost 
modificat prin actele adiționale ulterioare, încheiate între Municipiul Giurgiu și Asociația 
Fotbal Club ASTRA Giurgiu. 
 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Da, practic sunt contractele care s-au succedat de pe 
timpul administrației Iliescu, Barbu până la zilele noastre. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Cred că totuși este o greșală de redactare aici, 
este un contract din 2018 după care vine data din 30.09.2010. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Tu vorbești de ordinea cronologică. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Ca redactare nu are nicio legătură, este un 
contract din 2018 și apoi cred că a rămas din redactare o greșală aici din data de 30.09.2010, uitați 
cum vine aici proiectul prevăzut. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da, este din 30 septembrie 2010 contractul nu din 
2018. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Sunt corecte ambele date, cronologia practic dacă era, 
prima modificare a fost făcută în 2018 a contractului inițial din 2010. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei servicii publice, muncă şi 
protecţie socială. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Discuții dacă sunt domnul primar? 
    Domnul primar Anghelescu Adrian:Practic modificarea aceasta survine datorită faptului că 
Astra joacă actualmente în liga 3, anul trecut am suportat o modificare permițându-i acestui club de 



forbal să joace din liga a 2, nu am fost de acord decât pe perioada unui singur an la solicitarea mai 
multor consilieri ca să nu dăm așa a la long posibilitatea clubului de fotbal să desfășoare acolo, 
eventual dacă retrogradează și în divizia 4 și așa mai departe, nu suntem interesați noi ca și 
activitate fotbalistică decât să susținem ori valori ori echipele clar giurgiuvene, fapt pentru care am 
propus ca să admitem fiindcă acolo sunt anumite aspecte cu foarte multe neclarități datorită 
contractului inițial și datorită modificărilor ulterioare în care fiecare parte are câte ceva din inventar, 
respectiv, noi avem tribuna 2 si teren, dânși au parte din tribuna 1 care a suportat modernizare, 
cladirea cu vestiare, birouri, peluza, nocturna, tabela și ca toată lumea să trăiască fericită am propus 
astăzi și o să vedeți un proiect suplimentar și cu FC Carmen care e de prima divizie și se va bate 
pentru a accesa Liga Campionilor Europeni ca să avem parte de un weekend fotbalistic giurgiuvean 
adecvat, respectiv vinerea să joace FC Astra, sâmbăta FC Dunărea 2020 și duminica FC Carmen. 
Mulțumesc! 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Am înțeles că au fost și niște amendamente 
doamna secretar? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da domnule președinte. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Dacă puteți să ni le și comunicați. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Amendamentul a fost formulat de domnul 
consilier Gâdea și viza durata încheierii acestui act aditional, iar amendamentul suna în felul 
următor: „Pe durata anului competițional 2022-2023 cu posibilitatea prelungirii din act adițional” 
pentru că nu se prevăzuse această limitare de timp. 
    Domnul primar Anghelescu Adrian: Reamintesc, acest contract este până în 2030. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Atunci supunem la vot proiectul direct cu 
amendamentul domnului Gâdea, nu mai trecem proiectul sub forma inițială spre vot, mergem cu 
amendamentul pentru care am avut cate voturi? 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: 19 voturi pentru.  
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut cu unanimitate de 
voturi pentru. Mergem în propunerea a 2 de suplimentare a ordinii de zi cu celelalte 2 proiecte. 

    Punctul 3: Proiect de hotărâre nr.292/05.08.2022 privind încheierea unui Contract de 
asociere în participație între Municipiul Giurgiu și Asociația Sportivă Club Sportiv AS 
Carmen București 1937. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei administrație publică locală, 
juridic și de disciplină.   
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei învăţământ, sănătate, social–
culturale, sportive, culte şi familie 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, voturile pentru? 
   Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 19 voturi pentru.  
Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Împotrivă, abțineri nu sunt. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut cu unanimitate de 
voturi pentru.   

    Punctul 4: Proiect de hotărâre nr.293/08.08.2022 privind aprobarea rectificării Bugetului 
local de venituri și cheltulieli pe anul 2022. 

    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Avizul comisiei buget-finanțe, administrarea 
domeniului public și privat. 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Discuții, nu au fost nu? Voturi pentru. 



    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 19 voturi pentru.  
   Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Împotrivă, abțineri? 
    Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Nu sunt. 
    Domnul președinte de ședință Pălălău Stelian: Mulțumesc, proiectul a trecut cu unanimitate de 
voturi pentru.   

Ședința se încheie la ora 11:20 

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

Pălălău Gheorghița Stelian                      Băiceanu Liliana  

                                                                                                                                                                                                                                                 ÎNTOCMIT, 

                                                                                                                                                                                                                                            Ionete Georgiana 
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