
 
Primăria Municipiului Giurgiu este operator de date cu caracter personal 

DIRECȚIA JURIDICĂ ȘI ADMINISTRAȚIE LOCALĂ,                     Nr.1638  / 12.01.2022 
COMPARTIMENTUL ADMINISTRAŢIE LOCALĂ ŞI 
RELAŢIA CU CONSILIUL LOCAL, 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                         A V I Z A T: 
                                                        SECRETAR GENERAL, 
 
                                                                                                                LILIANA BĂICEANU 
 
                                                                                                                         
                                                                                             

 
PROCES – VERBAL 

 
 încheiat astăzi  12.01.2022 la sediul Primăriei Municipiului Giurgiu 

 
 
 
             Astăzi, 12.01.2022, 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 06 ianuarie 2021”, după 
aprobarea acestuia în ședința extraordinară a Consiliului Local din data de 12 ianuarie 
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, 
 

Enache Mirela 
 

 
 
 
 
 

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, 06 ianuarie 2022 în ședința extraordinară a Consiliului 
Local. 

Prin Dispoziția nr.3 din 5 IANUARIE 2022, emisă de primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată de îndată ședința extraordinară, a 
Consiliului Local din data de 06 IANUARIE 2022, ora 1000, desfășurată 
prin mijloace electronice. 

Până la ora începerii ședinței au confirmat participarea urmatorii consilieri 
locali: 

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

 
 

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

28 octombrie 2021. 



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

secretar avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da doamna președinte, au confirmat 

participarea 19 consilieri locali, sunt absenți domnii consilieri Pălălău Alexandru Gheorghiță 
Stelian și Nicorescu Gelu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Vă mulțumesc, vă supun spre aprobare 
proiectul ordinii de zi al ședinței extraordinare de astăzi, la primul punct avem aprobarea 
procesului verbal al ședinței din 22 decembrie 2021, un proiect de hotărâre și mai avem 
propuneri de suplimentare a ordinii de zi cu un număr de 2 proiecte, cum și-au exprimat votul 
domnii consilieri? 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: A fost aprobată ordinea de zi cu 19 voturi 
pentru. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Vă mulțumesc, supun aprobării procesul 
verbal al ședinței din 22 decembrie 2021 . 

 Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: A fost aprobat de toți  cei 19  consilieri 
locali. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea excedentului secţiunii de funcţionare 
şi deficitului secţiunii de dezvoltare din excedentul bugetului local pe anul 2021, precum 
şi utilizarea excedentului bugetar rezultat la încheierea exerciţiului bugetar 2021. 

       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, voturile consilierilor? 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 19 voturi pentru.  

        Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, proiectul a trecut cu 
unanimitate de voturi pentru. 

PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii 
Consiliului Local nr.347 din 15.10.2021, mdificată prin Hotărârea Consiliului Local 
nr.351/25.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei termice către utilizatorii 
de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și 
preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022. 

       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
       Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 
       Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, voturile consilierilor? 



Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 19 voturi pentru.  
        Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, proiectul a trecut cu 
unanimitate de voturi pentru. 

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării Hotărârii 
Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 modificată Hotărârea Consiliului Local 
nr.352/25.10.2021 privind aprobarea prețului local de facturare al energiei termice 
livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și 
preparării apei calde pentru sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022. 

       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei buget-finanțe, 
administrarea domeniului public și privat. 
       Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii publice, muncă 
şi protecţie socială. 

Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Aviz favorabil. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, voturile consilierilor? 
Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Avem 19 voturi pentru.  

      Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, proiectul a trecut cu 
unanimitate de voturi pentru. 

Domnul consilier Bușcu Gheorghe dorește să fie consemnat în cadrul procesului verbal 
al ședinței extraordinare faptul că proiectele suplimentare le-au fost aduse la cunostință 
consilierilor foarte tarziu (06.01.2021, ora:09:06, respectiv 09:12), aceștia neavând timp 
suficient să le analizeze. 

După încheierea ședinței s-a constatat că în timpul desfășurării ședinței, pe adresa de 
email: sedinteconsiliulocal@primariagiurgiu.ro , a fost transmis de către domnul consilier 
local Nicorescu Gelu, la ora 10:06 formularul de vot. Conform acestuia domnul consilier 
Nicorescu a votat „pentru” la proiectul 1 de pe ordinea de zi, iar la cele 2 proiecte de pe 
ordinea de zi suplimentară „s-a abținut”. 

Acesta menționează că abținerile exprimate pentru cele 2 proiecte de Hotărâre ale  
Consiliului Local se datorează faptului că nu a primit proiectele pentru consultare în timp 
util, iar formularul de vot electronic l-ar fi primit la ora 09:58. 

Procedând la verificarea email-ului prin care au fost communicate formularele de vot 
rezultă că, pentru primul proiect de pe ordinea de zi formularul a fost transmis în data de 
05.01.2022 ora 14:00, iar pentru cele 2 proiecte de pe ordinea de zi suplimentară, în data de 
06.01.2022 ora 08:46. 

Se atașază prezentului process verbal documentele justificative privind transmiterea 
email-ului. 

La stabilirea cvorumului final exprimat pentru fiecare proiect de Hotărâre a Consiliului 
Local, a fost luat în calcul și votul transmis de domnul consilier Nicorescu Gelu, situația fiind 
următoarea: 

• Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 
Hotărârii Consiliului Local nr.347 din 15.10.2021, mdificată prin Hotărârea 

mailto:sedinteconsiliulocal@primariagiurgiu.ro


Consiliului Local nr.351/25.10.2021 privind aprobarea prețului local al energiei 
termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, prin sistem 
centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de 
încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022 - 20 de voturi pentru. 

• Punctul suplimentar 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și 
completării Hotărârii Consiliului Local nr.347 din 15.10.2021, mdificată prin 
Hotărârea Consiliului Local nr.351/25.10.2021 privind aprobarea prețului local 
al energiei termice către utilizatorii de energie termică din Municipiul Giurgiu, 
prin sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru 
sezonul de încălzire 15 octombrie 2021 - 15 aprilie 2022 – 19 pentru, o abținere 
domnul Nicorescu Gelu. 

• Punctul suplimentar 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și 
completării Hotărârii Consiliului Local nr.348 din 15.10.2021 modificată 
Hotărârea Consiliului Local nr.352/25.10.2021 privind aprobarea prețului local 
de facturare al energiei termice livrată populaţiei din Municipiul Giurgiu, prin 
sistem centralizat, în scopul încălzirii și preparării apei calde pentru sezonul de 
încălzire 15 octombrie 2021 – 15 aprilie 2022 – 19 pentru, o abținere domnul 
Nicorescu Gelu. 

Singurul consilier absent a fost domnul Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 

 
 

Ședința s-a încheiat la ora 1015. 

 

 

 

 

 

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

Sîrbu Adelina    Băiceanu Liliana  

                                                                                                      ÎNTOCMIT,      

                                                                                                                                                           Ionete Georgiana 
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