


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 22 decembrie 2021 în ședința ordinară a Consiliului Local. 
Prin Dispoziția nr.1165 din 16 DECEMBRIE 2021, emisă de primarul 

Municipiului Giurgiu, a fost convocată ședința ordinară, a Consiliului Local 
din data de 22 DECEMBRIE 2021, ora 1400. 

 
 Prezenți: 

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. Calagiu Gheorghe 
13. Ion Marian 
14. Nicorescu Gelu 
15. Damian Marian 
16. Săndulescu Petronela 
17. Nichita Tereza 
18. Țigănilă George 
19. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
20. Ioniță Ciprian Liviu 

 
Absenți: 

21. Cioacă Ionuț 

 
 
 
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, sunt 

prezenți  19 consilieri locali, absentează domnul Cioacă Ionuț și domnul 
Dumitrescu Silviu. 

Domnul primar cât și doamna președinte de ședintă propun un moment de 
reculegere în memoria eroilor căzuți la Revoluția din 22 decembrie 1989. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Vă mulțumesc, vă supun 
spre aprobare proiectul ordinii de zi al ședinței, la primul punct aprobarea 
procesului verbal al ședinței extraordinare din data de 14 decembrie, la punctul 
II avem 37 de proiecte de hotărâre la care s-au adăugat o suplimentare cu 3 
puncte și o a doua suplimentare cu un punct și  la punctul III  avem 9 informări.  

Domnul Primar Anghelescu Adrian: Am un amendament proiectele 27, 
28 și 30 pentru a fi scoase și propuse ulterior în luna ianuarie, iar pentru 
proiectul numărul 30 când vom ajunge la diverse aș dori să vă fac o scurtă 
informare a celor întâmplate cu finanțarea proiectului executat de firma 
STRABAG S.R.L.. Mulțumesc. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Vă mulțumesc, supun spre 
aprobare proiectul cu modificările aduse de domnul primar. Proiectul ordinii de 
zi a fost aprobat și procesul verbal al ședinței anterioare au fost aprobate cu 
unanimitate.  

Se trece la punctul II al ordinii de zi: proiecte de hotărâri, moment în care se 
alătura participanților la ședință și domnul consilier Dumitrescu Silviu. 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului PĂUNESCU CONSTANTIN – 
EMIL. 

       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administrație publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
       Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil.      



       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

Domnul consilier Muscalu Ionel, domnul primar cât și doamna Sîrbu țin un 
discurs legat de realizările profesionale ale  persoanelor nominalizate pentru 
titlul de cetățean de onoare și le-a mulțumit acestora pentru aportul adus 
orașului. 

       Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, supun la vot, 
cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 2: . Proiect de hotărâre privind conferirea titlului de „Cetăţean de 
Onoare al Municipiului Giurgiu” domnului CĂLINESCU PETRE. 

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

Urmează festivitatea de acordare a titlului de cetățean de onoare în 
cadrul căreia domnul primar le înmânează diploma și placheta celor două 
personalități. Totodată acestora li se acordă cuvântul pentru susținerea unor 
alocuțiuni. 

Punctul 3: Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind 
închiriere spații/active/teren prin licitație publică cu strigare și negociere 
directă din cadrul Direcției Administrare Active din Proiecte cu Finanțare 
Europeană. 

        Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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



Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de licitație 
publică cu strigare privind închiriere spații/active/teren din cadrul Direcției 
Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Punctul 5: Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al taxelor 
de închiriere a spațiilor/activelor/terenului din cadrul Direcției 
Administrare Active din Proiecte cu Finanțare Europeană, pentru anul 
2022. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 6: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de Funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare pentru Direcția Administrare Active din Proiecte cu Finanțare 
Europeană. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Punctul 7: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la 
Hotărârea Consiliului Local 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 nr.373/28.10.2021. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
         Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil.      

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

Punctul 8: Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin 
financiar pentru Asociaţia „LICURICI” din Giurgiu. 

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

Punctul 9: Proiect de hotărâre privind împuternicirea domnului Popescu 
Alexandru – director general al societății comerciale APA SERVICE S.A., 
în vederea intreprinderii demersurilor necesare pentru proiectul de 
reabilitare a clădirii Uzinei de Apă – monument istoric, finanțat prin 
Institutul Național al Patrimoniului – Timbrul Monumentelor Istorice. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 



       Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

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

Punctul 10: Proiect de hotărâre privind aprobarea majorării capitalului 
social al Societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. de către 
Municipiul Giurgiu cu suma de 207.774 lei, aport în natură. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
       Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 

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

Punctul 11: Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii unei Convenții 
de plată între Municipiul Giurgiu și Societatea Uzina Termoelectrica 
Production Giurgiu S.A. 

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

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

Punctul 12: Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii chiriilor pentru 
spaţiile cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă din Municipiul Giurgiu, 
pentru anul 2022. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 



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

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

Punctul 13: Proiect de hotărâre privind aprobarea taxelor pentru utilizarea 
domeniului public şi a domeniului privat al Municipiului Giurgiu, pentru 
anul 2022. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 14: Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerilor de 
actualizare a criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în 
soluționarea cererilor și în repartizarea locuințelor pentru tineri, construite 
de Agenţia Naţională pentru Locuinţe destinate închirierii, în Municipiul 
Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 15: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unui spațiu din incinta imobilului situat în Șoseaua Sloboziei, 
nr.1, către Muzeul Județean „Teohari Antonescu”. 



Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 16: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren și a 
unei construcții, aparținând domeniului public al Municipiului Giurgiu, 
situate în Vama Giurgiu, DN 5, KM 66, Punct de Trecere a Frontierei 
Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
       Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 

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

Punctul 17: Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de 
atribuire în vederea concesionării prin licitaţie publică a unui teren, 
identificat prin număr cadastral 41623, aparținând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu, situat în strada Tineretului, adiacent Bloc 21 Vechi. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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



       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 

urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
       Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 

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

Punctul 18: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei la 
Hotărârea nr.278 din 26 august 2021 a Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 19: Proiect de hotărâre privind aprobarea reglementării situației 
juridice a unui teren situat în Municipiul Giurgiu, includerea în 
Nomenclatorul stradal și atribuirea de denumire. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 20: Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii în folosință 
gratuită, către Operatorul Regional APA SERVICE S.A, a imobilului din 
strada Uzinei, nr.2, Municipiul Giurgiu. 



Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 21: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art.1 din 
Hotărârea nr.431/22.12.2020 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: 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 Hotărârii 
nr.313/30.09.2021 a Consiliului Local al Municipiului Giurgiu privind 
aprobarea dezmembrării unui teren aparţinând domeniului privat al 
Municipiului Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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



Punctul 23: Proiect de hotărâre privind stabilirea oportunității vânzării 
prin licitație publică a unui imobil, situat în Municipiul Giurgiu, Șoseaua 
Bălănoaiei, nr.7. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 24: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării 
Organigramei, a Statului de funcții și a Regulamentului de Organizare și 
Funcționare ale Direcției de Impozite și Taxe Locale Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

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

Punctul 25: Proiect de hotărâre privind completarea și modificarea grilei de 
salarizare pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul 
familiei ocupaționale „Administrație” din Aparatul de Specialitate al 
Primarului Municipiului Giurgiu și Direcțiilor din subordinea Consiliului 
Local. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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



       Domnul consilier Bușcu Gheorghe: Aviz favorabil. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

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

Punctul 26: Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor ce vor fi 
practicate în anul 2022 de către Societatea GIURGIU CONSTRUCȚII 
EDILITARE S.R.L. pentru utilizarea domeniului public și a domeniului 
privat al Municipiului Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
       Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 

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

Punctul 29: Proiect de hotărâre privind aprobarea Memorandumului de 
cooperare având drept scop analiza posibilității de concepere, realizare și 
funcționare a Campusului Școlar profesional și tehnic / dual în Municipiul 
Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
        Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil.      

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

Punctul 31: Proiect de hotărâre privind aprobarea Contului de execuţie 
consolidat al Bugetului de venituri și cheltuieli pentru trimestrul IV 2021. 



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

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

Punctul 32: Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului 
local de venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

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

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

Punctul 33: Proiect de hotărâre privind nominalizarea a doi consilieri locali 
care vor avea calitatea de evaluatori în cadrul Comisiei de evaluare ale 
performanțelor profesionale individuale ale doamnei Băiceanu Liliana - 
Secretar General al Municipiului Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții?  

Se  fac propuneri pentru comisia de evaluare: domnul Măroiu Marian ăl 
propune pe domnul Muscalu Ionel și domnul Muscalu Ionel îl propune pe 
domnul Țiganila George. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Supun la vot, cine este 
pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 34: Proiect de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de 
selecție pentru ocuparea a două posturi de administrator în Consiliul de 
Administrație al societății Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 
având ca autoritate tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 



      Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 
Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă şi protecţie socială. 
       Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 

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

Punctul 35: Proiect de hotărâre privind aprobarea alocării sumei de 3.000 
lei, pentru achiziționarea cadourilor oferite salariaților Direcţiei de 
Impozite şi Taxe Locale a Municipiului Giurgiu, în beneficiul copiilor 
acestora, cu ocazia sărbătorilor de iarnă- Crăciunul. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei servicii 
publice, muncă şi protecţie socială. 
       Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 

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

Punctul 36: Proiect de hotărâre privind aprobarea dării în folosință 
gratuită a unui punct de aprindere situat în Municipiul Giurgiu, către 
societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. în insolvență. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții?  

Domnul consilier Pălălău are nelămuriri legate de preluarea 
administrării punctului de aprindere și a luminatului public, acesta primind 
răspunsurile necesare din partea domnului Primar. 



Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Dacă nu mai sunt alte 
intervenții, supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? 
Proiectul a trecut în unanimitate. 

Punctul 37: Proiect de hotărâre privind aprobarea Statului de Funcții 
pentru Societatea Administrația Zonei Libere Giurgiu S.A. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 

Domnul Pălălău solicită ca de anul viitor să fie prezenți în cadrul 
ședințelor de consiliu și directorii societăților subordonate, de asemenea 
solicită ca reprezentanții consiliului local  desemnași în AGA la societăților 
subordonate, să facă periodic o informare către tot consiliul local, privind 
deciziile ce se aprobă în cadrul acestora.  
Doamna Secretar General ia act de această solicitare. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Dacă nu mai sunt discuții 
supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva, domnul Pălălău. 
Proiectul a trecut cu 19 voturi pentru și o abținere. 

PUNCTE SUPLIMENTARE 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea nivelului minim al 
tarifelor propus pentru anul 2022, pentru Societatea Administrația Zonei 
Libere Giurgiu S.A. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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



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

Punctul 2: Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării 
Anexei 1 aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu nr.146 din 08.04.2020 privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru „Înlocuire și redimensionare rețea de transport agent 
termic între racord PT 71 și racord PT 62”, completată prin Hotărârea 
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.211 din 25.06.2020. 

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

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
urbanism şi amenajarea teritoriului, protecţia mediului, agricultură şi turism. 
       Domnul consilier Funieru Cătălin: Aviz favorabil. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: 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 Hotărârii 
nr.53 din data de 25 februarie 2021 a Consiliului Local al Municipiului 
Giurgiu, cu privire la constituirea Comisiei de vânzare a bunurilor 
aparținând domeniului privat de interes local al Municipiului Giurgiu. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 

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

Punctul 4: Proiect de hotărâre privind aprobarea Reţelei şcolare din 
Municipiul Giurgiu pentru anul şcolar 2022-2023. 

Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
administraţie publică locală, juridic şi de disciplină. 
       Domnul consilier Peicea Milan: Aviz favorabil. 



Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Avizul comisiei 
învăţământ, sănătate, social–culturale, sportive, culte şi familie. 
        Domnul consilier Gâdea Gheorghe: Aviz favorabil.      
        Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Mulțumesc, discuții? 
Supun la vot, cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Proiectul a trecut în 
unanimitate. 

Doamna președinte de ședinta amintește de cele 9 informări aflate pe 
ordinea de zi, care se regăsesc încărcate pe tabletele consilierilor. 

La punctul Diverse domnul consilier Ionel Muscalu precizează faptul că, 
toți directorii societăților subordonate au fost prezenți la dezbaterea proiectelor 
de hotărâre din cadrul comisiilor de specialitate. 

În încheiere domnul primar motivează amânarea proiectului cu numărul 
30 de pe ordinea de zi. 

        Doamna președinte de ședință Sîrbu Adelina: Dacă nu mai sunt alte 
discuții declar ședința încheiată, vă urez Crăciun Fericit, la mulți ani cu sănătate, 
bucurii și împliniri. 

Ședința se încheie la ora 1510.    

 

 

            

 

 

 

 

 

 

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

Sîrbu Adelina    Băiceanu Liliana  
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