


CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU 

PROCES-VERBAL 

Încheiat astăzi, 01 septembrie 2021 în ședința extraordinară a Consiliului 
Local. 

Prin Dispoziția nr.755 din 31 AUGUST 2021, emisă de primarul 
Municipiului Giurgiu, a fost convocată de îndată ședința extraordinară a 
Consiliului Local din data de 01 SEPTEMBRIE 2021, ora 1000. 

Prezenți: 
 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. Calagiu Gheorghe 
12. Ion Marian 
13. Nicorescu Gelu 
14. Ioniță Ciprian Liviu 
15. Damian Marian 
16. Săndulescu Petronela 
17. Țigănilă George 

Absenti: 
1. Pălălău Alexandru Gheorghiță Stelian 
2. Măroiu Marian 
3. Nichita Tereza 
4. Cioacă Ionuț 

 

Președinte de ședință este domnul Bușcu Gheorghe, ales prin H.C.L nr. 268 din 
29 iulie 2021. 



Ședința începe cu ascultarea Imnului de stat al României.  
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Începem ședința de astăzi, 

doamna secretar avem cvorumul necesar pentru desfășurarea ședinței? 
        Doamna Secretar General Băiceanu Liliana: Da domnule președinte, sunt 
prezenți 17 consilieri locali, absentează domnii consilieri Pălălău Alexandru 
Gheorghiță Stelian, Măroiu Marian, Cioacă Ionuț și Nichita Tereza. 

 Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Vă mulțumesc,  ordinea de zi 
cuprinde 2 puncte și un punct suplimentar, aprobarea procesului verbal al ședintei din 
data de 26 august 2021 și două proiecte de hotărâri. Supun la vot ordinea de zi. Cine 
este pentru? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc a trecut cu unanimitate de voturi. Supun 
la vot procesul verbal al ședinței ordinare din data de 26 august 2021. Cine este 
pentru? Abtineri? Împotrivă? Procesul verbal al ședinței ordinare a fost aprobat cu 
unanimitate. 

 
Punctul 1: Proiect de hotărâre privind aprobarea suplimentării Bugetului de 
venituri și cheltuieli pe anul 2021. 

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

Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Există discuții la acest punct? 

Va rog domnul Pană. 
 
Domnul Pană ridică în cadrul ședinței următoarele problem: 
 

1. Faptul că documentul atașat proiectului de hotărâre nu este semnat de 
domnul primar. 

2. A doua problemă este legată de transmiterea la timp a proiectelor de 
hotărâre de către direcțiile implicate pentru a fi puse la dispoziția consilierilor. 

Doamna Secretar General menționează că proiectul a fost pus în această formă 
pentru studiu, iar în cadrul ședinței a fost prezentat semnat. 

Doamna Stoica Simona din cadrul Direcței Economice explică cu cât a fost 
suplimentat bugetul și motivul care a stat la baza acestei decizii. 

Domnul Bușcu adaugând faptul că s-a schimbat furnizorul de curent electric 
acesta fiind motivul suplimentării. 

Domnul administratorul Muscalu Ionel aduce la cunoștință tuturor celor prezenti 
despre situatia financiară a primăriei și motivul pentru care s-a solicitat această 
suplimentare. 

De asemenea a existat o discuție legat de Tracum S.A. în ce scopuri se vor folosi 
banii primiți prin majorarea capitalului. 

 



Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Dacă nu mai există alte 
discuții supun la vot proiectul. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? Proiectul a fost 
aprobat în unanimitate. 

 
PUNCTE SUPLIMENTARE 
 

Punctul 1: Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al S.C. 
Tracum S.A. Giurgiu. 

Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei administrație 
publică locală, juridic și de disciplină. 

Domnul consilier Milan Peicea: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei buget-

finanțe, administrarea domeniului public și privat. 
Doamna consilier Săndulescu Petronela: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Avizul comisiei servicii 

publice, muncă şi protecţie social. 
Domnul consilier Pană Gheorghe: Aviz favorabil. 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Există discuții la acest punct?  
 
Domnul Țigănilă ridică problema desfășurarii activității în cadrul acestei 

societăți. 
Domnul viceprimar Dumitrescu Silviu ofera detalii legate de valoarea necesara 

pentru a-și putea desfășura activitatea în parametrii normali a acestei societăti cât și 
detalii legate de personalul necesar pentru acest lucru și activitatea pe care o 
defăsoară în momentul actual. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe: Dacă nu mai există alte 

discuții supun la vot proiectul suplimentar. Cine este pentru? Abțineri? Împotrivă? 
Proiectul a fost aprobat în unanimitate. 

 
Domnul președinte de ședință Bușcu Gheorghe declară ședința încheiată. 

 
Ședința se încheie la ora 1020 

 

 

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

   Bușcu Gheorghe Băiceanu Liliana  

                                                                                                             ÎNTOCMIT,                     
Ionete Georgiana 
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