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Locuitorii din cartierele
Bălănoaiei, Cărămidarii Noi,
Alexandriei și Ghizdarului se vor
bucura de străzi modernizate
prin intermediului proiectelor
“Modernizare infrastructură
stradală, străzi din vestul și nord-
vestul municipiului, delimitate de
Șoseaua Bălănoaiei și Strada
Cărămidarii Noi - Ansamblul 1”
și “Modernizare infrastructură
stradală, străzi din vestul și nord-
vestul municipiului, delimitate de
Șoseaua Ghizdarului și Șoseaua
Bălănoaiei - Ansamblul 4” ce vor
fi depuse spre finanțare în cadrul
Programului Național de
Dezvoltare Locală 2016-2020
derulat de Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației
Publice(MDRAP).

Municipalitatea a demarat
procedura și a supus spre aprobare
în ședința extraordinară din luna
august ,documentația tehnico-
economică (inclusiv indicatorii
economici) și cofinanțarea din
bugetul local a cheltuielilor ce
revin municipiului, pentru
înscrierea în Programul național de
dezvoltare locală și, în funcție de
aprobarea finanțării, va elabora și
proiectele tehnice și documentațiile

de avizare.
ANSAMBLUL 1 - 5029 m 

1. Ulița Rarău 
2. Ulița Lupeni 
3. Intrarea Măgura 
4. Intrarea Trifoiului 
5.Intrarea Videle 
6.Intrarea Păltiniș 
7.Ulița Vidra 
8.Strada Videle 
9.Intrarea Pajiștei 
10.Ulița Cărămidarii Noi 
11.Strada Siretului 
12.Strada Dâmboviței 
13.Strada Oborului 
14.Strada Prutului 
14.Strada Milcov 
15.Intrarea Lacului 
16. Fundătura Oncești 
17. Fundătura Câlniștei 
18.Intrarea Dâmboviței 
19. Ulița Ciocârliei 
20.Fundătura Pescăruș

Alte două proiecte depuse
la Ministerul Dezvoltării Regionale
și Administrației Publice
(MDRAP) în cadrul Programului
național de dezvoltare locală 2016-
2020 vizează modernizarea a 20 de
străzi delimitate de Str. Voestalpine
și Șos. Sloboziei.  

Documentația tehnico-
economică și partea de cofinanțare
ce îi revine municipalității pentru

“Modernizare infrastructură
stradală, străzi din vestul și nord-
vestul municipiului, delimitate de
strada Voestalpine și Șoseaua
Sloboziei – Ansamblul 2  și
Ansamblul 3” au fost aprobate de
consilierii locali în ședința
extraordinară din 18 august. 

Modernizarea străzilor va
include refacerea fundației,
asfaltarea părții carosabile,
ridicarea la cotă a gurilor de
scurgere și a căminelor de vizitare,
reabilitarea trotuarelor,
introducerea sistemului de
canalizare pluvială unde este cazul,
amenajarea spațiilor verzi, a
parcărilor etc.

Lungimea totală a străzilor
ce vor fi reabilitate în cadrul celor
două proiecte este de 4304 m, după
cum urmează:

ANSAMBLUL  2 – 1776 m 
1. Strada Doicești
2. Ulița Camei
3. Fundătura Digului
4. Ulița Luminișului
5. Intrarea Burnazului
6. Drumul Digului
7. Ulița Vedea
8. Intrarea Gârlei
9.  Strada Ancorei
10. Strada Nucului
11. Ulița Malu

P R O I E C T E  D E P U S E  L A  M D R A P  P E N T R U
M O D E R N I Z A R E A  S T R Ă Z I L O R  D E L I M I T A T E

D E  S L O B O Z I E I ,  A L E X A N D R I E I ,
G H I Z D A R U L U I ,  V O E S T A L P I N E
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ANSAMBLUL  3 – 2528 m

1. Intrarea Pajurei
2. Strada Cocorului
3. Intrarea Crăițelor
4. Intrarea Sloboziei
5. Intrarea Storobăneni
6. Strada Ardeleni
7. Drumul Cătunului
8. Drumul Stăneștilor
9. Fundătura Prunaru

ANSAMBLUL 4 - 3029 m 
1.Fundătura Bradului
2.Fundătura Cameliei 
3.Intrarea Pinului
4.Fundătura Inului
5.Intrarea Morarilor
6.Intrarea  Bălănoaiei
7.Strada Frasinului
8.Intrarea Fluierului
9.Intrarea Năvodului
10.Strada Sabarului 
11.Strada Păstorului

În prezent, acestea prezintă
gropi, tasări locale, crăpături,
având în vedere că în infrastructura
acestora nu s-au mai făcut investiții
majore, ci doar lucrări de reparații
sau refaceri de îmbrăcăminte pe
unele porțiuni. Intervențiile la
rețelele de utilități au afectat
strucrtura rutieră pe zone
importante, reparațiile
necorespunzătoare la nivelul
carosabilului favorizând infiltrațiile
în fundația străzii. În plus, unele
străzi nu dispun de sistem de
colectare și evacuare a apelor
pluviale. 

Străzile vor fi modernizate
în totalitate, incluzând refacerea
fundației străzilor, asfaltarea părții
carosabile în două straturi,
ridicarea la cotă a gurilor de
scurgere și a căminelor de vizitare,
reabilitarea trotuarelor,
introducerea sistemului de
canalizare pluvială unde este cazul,
amenajarea spațiilor verzi, a
parcărilor.

Ultimele două proiecte din
seria celor opt depuse spre
finanțare la Ministerul Dezvoltării
Regionale și Administrației Publice
(MDRAP) în luna august și care
vizează modernizarea străzilor din
vestul și nord-vestul municipiului
Giurgiu sunt “Modernizare
infrastructură stradală, străzi din
vestul și nord-vestul municipiului,
delimitate de Șoseaua Alexandriei

și Șoseaua Ghizdarului -
Ansamblul 6”, în valoare totală de
6.838.571 lei și “Modernizare
infrastructură stradală, străzi din
vestul și nord-vestul municipiului,
delimitate de Șoseaua Alexandriei
și Șoseaua Ghizdarului -
Ansamblul 7”, în valoare de
7.229.805 lei. 

Cele două ansambluri
însumează 9010 m de străzi, după
cum urmează:

ANSAMBLUL 5 – 2191 m 
1. Intrarea Rălești
2. Intrarea Hodivoaia
3. Intrarea Bucegi
4. Drumul Amurgului
5. Intrarea Ostrovului
6. Intrarea Ialomicioarei
7. Strada Cerna
8. Strada Austrului
9. Murelor
10. Intrarea Piersicului
11. Strada Cireșului
12. Fundătura Murelor
13. Fundătura Frăsinet
14. Fundătura Caisului

ANSAMBLUL 6 – 3358 m
1. Intrarea Vișinului
2. Strada Cetățuia
3. Intrarea Smochinului
4. Fundătura Cireșului
5. Strada Garoafei
6. Fundătura Ialomicioarei
7. Intrarea Izvor
8. Intrarea Ialomicioarei
9. Fundătura Caraiman
10. Strada Prunaru
11. Strada Siliștei
12. Fundătua Oltului
13. Intrarea Dumbrăveni

14. Intrarea Gladiolelor
15. Intrarea Căpșunilor
16. Intrarea Fragilor

ANSAMBLUL 7 – 4267 m 
1. Intrarea Alexandriei
2. Intrarea Răsurei
3. Ulița Tufănicii
4. Strada Plopilor
5. Ulița Plopilor
6. Intrarea Arțarului
7. Intrarea Arinului
8. Strada Drumul Plopilor
9. Fundătura Plopilor
10. Intrarea Oltului
11. Intrarea Plopilor
12. Intrarea Lotrului
13. Intrarea Oltețului
14. Fundătura Negoiu
15. Strada Oltului
16. Strada Mureș
17. Intrarea Mureș
18. Fundătura Panduri

ANSAMBLUL 8 – 4743 m
1. Aleea Primăverii
2. Aleea Toamnei
3. Ulița Salcâmilor
4. Strada Căminului
5. Strada Biruinței
6. Fundătura Vlăsiei
7. Strada Crișului
8. Intrarea Panselelor
9. Ulița Lainici
10. Fundătura Spicului
11. Fundătura Viilor
12. Strada Muncii
13. Strada Miron Costin
14. Intrarea Merișor
15. Ulița Macilor
16. Strada Luntrei
17. Ulița Ulmilor
18. Ulița Măcin
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Regulamentul privind
repartizarea și închirierea locuințelor
sociale în municipiul Giurgiu, aprobat
în ședință ordinară luni, 5 septembrie,
vine cu unele criterii de eligibilitate și
de ierarhizare diferite față de cele
pentru locuințele de tip ANL.
Primarul Nicolae Barbu a vorbit într-
o recentă conferință de presă despre
câteva dintre acestea, precizând și
motivele care au stat la baza lor.

O noutate în stabilirea
eligibilității cererilor pentru o locuință
socială este legată de nivelul mediu lunar
pe mediu de familie. Astfel, au acces la
locuințele sociale solicitanții care au un
venit minim brut lunar pe persoană,
realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul
câștigului salarial mediu net lunar pe
economie, cu excepția persoanelor cu
handicap, a invalizilor sau a
pensionarilor. 

În ceea ce privește stabilirea
ierarhizării cererilor, o diferență clară va
fi dată de proveniența venitului, achitarea
chiriei lunare și a cheltuielilor aferente
întreținerii locuinței depinzând de o
formă sigură de venit. Astfel, un venit
sigur (salariu, pensie) va obține 20 de
puncte, în timp ce ajutorul de șomaj,
ajutorul social, indemnizația pentru
persoanele cu handicap vor primi 5
puncte.

SUNt eLiGiBiLe
URMătoAReLe CAteGoRii 

De PeRSoANe: 
1.Solicitantul de locuinţă socială trebuie
să fie cetăţean roman cu domiciliul în
municipiul Giurgiu. 
2.Solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună ) care nu ocupă şi
nu au ocupat abuziv un imobil aflat în
proprietatea Statului Roman/în
administrareaConsiliului Local al
Municipiului Giurgiu /aflat în
proprietatea publică a municipiului
Giurgiu/pe raza municipiului Giurgiu; 
3.Solicitanţiişi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună) care nu au
deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o
locuinţă proprietate personală sau o
cotă/parte din suprafaţa utilă a unei
locuinţe, mai mare de 18,00 mp după
data de 1 ianuarie 1990;
4.Solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună) care nu au
deţinut , nu deţin şi nu au înstrăinat o
suprafaţă de teren construibil mai mare
de 150,00 mp. după data de 1 ianuarie
1990; 

5.Solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună) care nu au
deţinut, nu deţin şi nu au înstrăinat o casă
de vacanţă, proprietate personală, pe
teritoriul României, după 01.01.1990; 
6.Solicitanţiişi/saumembrii familiei
acestora soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună) care nu deţin în
calitate de chiriaş o altă locuinţă din
fondul locativ de stat, nerevendicată în
baza legilorspeciale;
7.Solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună ) care nu au
beneficiat de sprijinul statului în credite
şi execuţie pentru realizarea unei
locuinţe;
8.Solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună ) care nu au fost
evacuaţi în urma rezilierii contractului de
închiriere cu Municipiul Giurgiu , din
culpa lor;
9.Solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună ) care potface
dovada unui venit permanent,
reglementat prin legislaţia în vigoare, în
vederea achitării chiriei lunare şi a
cheltuielilor aferente întreţinerii locuinţei; 
10.Au acces la locuinţele sociale
solicitanţii şi/sau membrii familiei
acestora (soţ,soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună ) care : a) au un
venit minim brut lunar pe persoană,
realizat în ultimele 12 luni, sub nivelul
câştigului salarial mediu net lunar pe total
economie, comunicat de CRITERII DE
IERARHIZARE 
1.SitUAŢiA LoCAtiVA
ACtUALă :
1.1 Chiriaş în spaţiu din fondul locativ
privat 6 p; 
1.2 Toleratîn spaţiu 3 p;  
Suprafaţa locuibilă deţinută (cu chirie sau
tolerat în spaţiu-mp./locatar) 
1.3.a) între 15mp. si 18 mp. 5 p 1.4b)între
12 mp şi 15 mp. 7 p 1.5c)între 8mp. şi 12
mp. 9 p 1.6d) mai mică de 8 mp. 10 p 
2.StAReA CiViLă ACtUALă 
a)Căsătorit 10 p 
b)Necăsătorit 6 p 
c)Divorţat cu copii minori în întreţinere
10 p 
d)Văduv 7p 
e)Despărţit în fapt cu persoane în
întreţinere 10 p 

La data încheierii contractului
de închiriere, solicitantul şi membrii
familiei ( soţ, soţie, copii care locuiesc şi
gospodăresc împreună) vor prezenta o
declaraţie notarială, nu mai veche de trei
zile, care să ateste respectarea criteriilor

de eligibilitate pentru toţi membrii
familiei care urmează a fi incluşi cu
drepturi locative în contractul de
închiriere. În cazul în care la momentul
încheierii contractului de închiriere/al
procesuluiverbal de predare - primire al
locuinţei solicitantul şi membrii familiei
(soţ, soţie, copii) care locuiesc şi
gospodăresc împreună nu mai
îndeplinesc criteriile de eligibilitate avute
în vedere la includerea pe lista de
priorităţi, repartiţia la locuinţă se va
anula. Institutul Naţional de Statistică în
ultimul Buletin statistic anterior lunii în
care se analizează cererea, precum şi
anteriorlunii în care se repartizeză
locuinţa;sunt persoane cu handicap,
invalizi şi sau pensionari. 
2.2 NUMăR De PeRSoANe ÎN
ÎNtReŢiNeRe 
1copil 2 p 
2copii 3 p 
3copii 4 p 
4copii 5 p 
Mai mult de 4 copii 5 p +1 pct. pt. fiecare
copil 
Alte persoane indiferent de numărul
acestora 2 p 
3.StAReA ACtUALA De
SăNătAte 2 p 

Boala de care suferă solicitantul,
un alt membru al familiei,sau aflatîn
întreţinerea acestuia: 
a)Handicap gr. I 7 p 
b)Handicap gr. II 5 p 
c)Handicap gr. III 3 p 
4.VeCHiMeA CeReRii
SoLiCitANtULUi 
a) până la 1 an 1 p 
b) până la 2 ani 3 p 
c) până la 3 ani 6 p 
d) pentru fiecare an peste 3 ani 1 p 
5.NiVeL De StUDii SAU
PReGătiRe PRoFeSioNALă
a) fără studii şi fără pregătire profesională
5 p 

CRITERII NOI DE ELIGIBILITATE ȘI
IERARHIZARE PENTRU OBȚINEREA UNEI

LOCUINȚE SOCIALE
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b)cu şcoală generală fără pregătire
profesională şi/sau cu specializare la
locul de muncă 7 p 5.3cu şcoală
profesională 8p 
c) cu studii medii, fără pregătire
profesională şi/sau cu specializare la
locul de muncă 10 p 
d)prin studii medii şi profesionale de
specialitate şi/sau prin studii superioare
de scurtă durată 13p 
d) cu studii superioare 15 p 
6.SitUAŢii LoCAtiVe SAU
SoCiALe DeoSeBite 
a) tinerii proveniţi din case de ocrotire
socială şi care au împlinit 18 ani 10 p 
b) tineri care au adoptat copii 8 p 
c)persoane evacuate din casele
naţionalizate 5 p 
d)urmaşii eroilor martiri și a altor
persoane care potrivit legii au dreptul la
obţinerea unei locuinţe cu chirie din
fondul locativ de stat 5 p 
7.VeNitUL MeDiU Net LUNAR
Pe MeMBRU De FAMiLie 
a)sub salariul minim pe economie 4 p 
b)între salariul minim pe economie
şisalariul mediu pe economie 3 p 
c)peste salariul mediu pe economie 2 p 
8.ALte CRiteRii
a) familii evacuate în baza hotărârilor
judecătoreşti de către foştii proprietari
care si au redobândit imobilul în
bazaLegii 10/2001 5 p 
b) familii cu copii minori 2 p 
c) 1ocatari ai unorlocuinţe care numai
prezintă siguranţă în exploatare 2 p 
9.PRoVeNieNŢA VeNitURiLoR 
a)formă sigură de venit(salariu, pensie)
20 p 
b)indemnizaţie persoane cu handicap,
ajutor, social, ajutor şomaj, alocaţie copii
5p

CAZURi De FoRŢă MAJoRă,
SitUAŢii NePReVăZUte,
eXCePŢioNALe SAU De

eXCeLeNŢă
Prin cazuri de forţă majoră se

înţeleg cazurile de sănătate, altele decât
cele punctate la alte condiţiile din
criteriisau alte cazuri pe care Comisia le
apreciază ca fiind desosebite cu privire la
condiţia umană, situaţii familiale
deosebite, violenţă domestică, precum şi
alte asemenea situaţii cu implicaţii directe
sau indirecte asupra drepturilor şi
libertăţilot cetăţeneşti, a calităţii şi
demnităţii fiinţei umane. Prin cazuri de
excelenţă se înţeleg situaţiile solicitanţilor
care şi-au adus contribuţia la creşterea
prestigiului Municipiului Giurgiu sau a
ţării prin performanţe intelectuale,
culturale,sportive , civice, etc. Solicitanţii
vor depune orice document pe care
apreciază ca fiind o dovadă în obţinerea
punctajului - la latitudinea comisiei şi
pentru situaţii care nu se regăsesc în
criteriile de punctaj. 

Menţiune: Solicitanţii care au
depus dosarindividual, darse regăsesc

simultan în dosare depuse de părinţi/copii
nu vor mai beneficia de punctaj corelativ
în acele dosare. 
LiStA DoCUMeNteLoR
NeCeSARe SoLiCităRii UNei
LoCUiNŢe SoCiALe 
1.Dosar cu şină 
2.Cerere -formularul de înscriere 
3.Copii ale actelor de identitate ale
tuturormembrilormajori ai familiei. 
4.Alte acte de stare civilă - certificat de
naştere, de căsătorie, de deces. 
5.Declaraţie notarială a solicitantului şi a
membrilor familiei de gradul I din care
să reiasă întrunirea criteriilor de
eligibilitate privind accesul la locuinţă
socială. 
6.Adeverinţă de elev sau student eliberată
în luna curentă sau anterioară depunerii
cererii; în adeverinţă se va menţiona dacă
beneficiază de bursă -tipul şi cuantumul
acesteia. 
7.Adeverinţă de laAgenţia Judeţeană de
OcupareaForţei de Muncă pentru
persoanele apte de muncă din familie,
inclusiv pentru copiii peste 16 ani care nu
frecventează şcoala, eliberate în luna
depunerii cereriisau luna anterioară. 
8.Talonul de plată dinluna curentă sau
anterioarăpentrupersoanele care
beneficiază de ajutor de şomaj, ajutor de
integrare profesională sau alocaţie de
sprijin. 
9.Adeverinţe pentru persoanele încadrate
înmuncă în care se vamenţiona ultimul
venitnetşi venitul net lunar pe ultimele 12
luni, defalcat pe luni. 
10.Taloanele sau adeverinţele de pensie,
de pensie suplimentară, de ajutor social
în condiţiile legii pensiilorşi
asigurărilorsociale. 
11.Adeverinţe eliberate de organele
financiare teritoriale, în care să se
menţioneze veniturile realizate de
membrii majori ai familiei. 
12.Adeverinţă privind proprietăţile
agricole. 
13.Sentinţe de divorţ, sentinţe de
încredinţare copii,sentinţe de stabilire
pensii alimentare actualizate (în copii). 
14.Orice altă dovadă de venitsau
declaraţie că nu beneficiază de nici un
venit. 
15.Contractul de închiriere / subînchiriere
pentru domiciliul actual al solicitantului
valabil pentru anul în curs înregistrat la
ANAF Giurgiu ( va fi depus doar de către
titularul cererii, care este chiriaş în spaţiu
locativ privat în copie)sau copia
contractului de închiriere cu Municipiul
Giurgiu. 
16.Contractul de închiriere / vânzare-
cumpărare al părinţilor pentru solicitanţii
care locuiesc împreună cu aceştia (în
copie). 
17.Certificatul de expertizămedicală a
persoanelor cu handicap care necesită
protecţie specială (în copie) 
18.Acte doveditoare pentru solicitanţii
proveniţi din instituţii de ocrotire socială,

cu specificarea perioadei de internare (în
copie). 
19.Actele de studii (se depun doar de
către solicitant,în copie). 
20.Declaraţie notarială potrivit căreia
solicitantul nu deţine locuinţă proprietate
personală, nu a înstrăinat o locuinţă
proprietate după 01.01.1990, nu a
beneficiat de sprijinul statului în credite
şi execuţie pentru realizarea unei locuinţe
şi nu deţine în calitate de chiriaş o altă
locuinţă fond locativ de stat
(conformLegii nr. 114/1996 republicată,
cu modificările şi completările ulterioare.
21.Declaraţie notarială prin care titularul
acceptă atribuirea unei locuinţe sociale, 1
cameră (sub 35,97 mp) pentru familia sa. 
22.Cazierjudiciar(pentru toţi adulţii din
familie) 
23.Certificate medicale care să ateste
gradul de invaliditate. 
24.Adeverinţă care să ateste calitatea de
veteran sau văduvă de război. 
25.Acte care să ateste calitatea de
beneficiar a prevederilor Legii nr.
341/2004, cu modificările şi completările
ulterioare, şi ai prevederilor Decretului-
lege nr. 118/1990 privind acordarea unor
drepturi persoanelor persecutate din
motive politice de dictatura instaurată cu
începere de la 6 martie 1945, precum şi
celor deportate în străinătate ori
constituite în prizonieri, republicat, cu
modificările şi completările ulterioare. 
26.Adeverinţă eliberată de Asociaţia de
proprietari/locatari, din care să rezulte
suprafaţa utilă a imobilului, precum şi
numărul persoanelor care au figurat la
calcularea cheltuielilor comune pentru
întreg anul anterior depunerii cererii,
defalcat lunar, şi copii după actele de
stare civilă ale tuturor locatarilor
apartamentului respectiv (se va depune în
cazul în care solicitantul şi membrii
familiei sale sânt toleraţi într-un imobil). 
27.În cazul în care în imobil nu este
constituită Asociaţie de proprietari/
locatari, dovada se face prin declaraţie
notarială a solicitantului. 
28.Dovada evacuării din locuinţa
retrocedată în baza legilor speciale, ori
dovada faptului că solicitantul împreună
cu familia sînt în curs de evacuare
(proces-verbal întocmit de executorul
judecătoresc, notificare pentru evacuarea
locuinţei, certificat de grefa din care să
rezulte că este un proces de evacuare pe
rolul instanţei, contract de închiriere cu
revendicatorul imobilului, după caz). 
29.Orice alt document apreciat de
solicitant ca o dovadă în obţinerea
punctajului pentru cazuri de
forţămajoră,situaţii neprevăzute sau de
excelenţă. 
30.Certificat de la D.I.T.L. privind
situaţia fiscală a titularului şi a membrilor
care vor fi înscrişi în contract, din care să
reiasă ca nu au datorii scadente, cu max.
60 de zile înainte de verificarea dosarului
de către comisie
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PESTE 150 DE VOLUNTARI DIN PRIMĂRIE ȘI
INSTITUȚIILE SUBORDONATE ACESTEIA S-AU

MOBILIZAT DE ZIUA CURĂȚENIEI

Ca în fiecare an, de Ziua Curățeniei ce este
sărbătorită în data de 24 septembrie, echipa Let's
Do it, alături de sute de voluntari din orașul
Giurgiu, participă la acțiunea de curățenie ce se
desfășoară la nivel național.

Angajații din cadrul Primăriei și instituțiile
subordonate acesteia au fost prezenți în număr foarte
mare, sâmbătă 24 septembrie, pentru a da o mână de
ajutor echipei Let's Do It în cadrul proiectului din acest
an.

Astfel, într-un număr de peste 150, angajații
Aparatului de Specialitate al Primarului cât și cei ai
Direcției de Asistență Socială, Direcției de Impozite și
Taxe Locale, Giurgiu Servicii Locale, ADPP și

Financiar Urban, au fost împărțiți pe zone și în câteva
ore au reușit să strângă 28 de tone de resturi menajere
din mai multe cartiere și zone ale municipiului Giurgiu.

După ce au fost strânse în saci menajeri,
gunoaiele au fost ridicate de pe domeniul public cu
ajutorul reprezentanților de la Financiar Urban care au
pus la dispoziție șase tractoare pentru colectarea
sacilor.

În acțiunea de curățenie au fost implicați
voluntari din toate instituțiile publice din Giurgiu,
elevi, profesori, dar și alte persoane care au vrut să dea
o mână de ajutor la curățarea orașului.

Primăria Giurgiu mulțumește tuturor celor care
au răspuns prezent acestei acțiuni de curățenie.

FREE SPIRIT RUN GIURGIU-RUSE A AVUT MARE
SUCCES ȘI VA CONTINUA ÎN ANII URMĂTORI

Prima ediție a competiției
sportive Free Spirit Run
Giurgiu-Ruse, desfășurată
sâmbătă, 24 septembrie,
s-a bucurat de mare
succes, la startul cursei
aliniindu-se 250 de
alergători profesioniști și
amatori nu doar din
România și Bulgaria, ci și
din SUA, Japonia,
Franța. 

Participanții și-au
făcut încălzirea în
atmosfera antrenantă
oferită de majoretele
Centrului Cultural Ion
Vinea
Giurgiu (Moga Tania),
dansatoarele Millenium
Art, pregătite de Flori
Iordache și de antrenoarea de
fitness Corina Falan Sportgym ,
după care primarul Nicolae Barbu

a dat startul cursei. 
Aceștia au avut de străbătut un
traseu de 15 km, din centrul

orasului Giurgiu până în centrul
orașului Ruse. Alergătorii români
au obținut rezultate frumoase la

această competiție, Soare Nicolae
Alexandru câștigând locul al
doilea, după Ahmed Nasaf,

participant la Jocurile
Olimpice de la Rio, iar
podiumul de fete fiind
ocupat în întregine de
românce: Ancuța
Bobocel, Andreea
Piscu, Cristina Negru.
Câștigătorii au fost
răsplătiți cu premii în
bani și medalii, în
cadrul unei festivități la
care au participat
viceprimarii Ivan
Grigorov, Ionuț Cioacă
și presedintele CSM
Dunărea Giurgiu,
Adonis Puiu.

Competiția “Free
Spirit Run” va fi organizată de cele
două orașe înfrățite și în anii
următori.
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echipajul Poliției Locale
a reușit să obțină locul cinci la
faza națională a Festivalului
“RoWMANiA Fest”, concurs
de vâslit în canotcă 10 +1
sprijinit de Fundația ivan
Patzaichin. 

Competiția a avut loc în
data de 28 august 2016, la Tulcea,
cu participarea a 30 de echipaje
din toată țara. Echipa
giurgiuveană a fost formată din 10
polițiști locali coordonați de dl.

Văduva Mircea, șef Birou
Intervenție.

Primăria Municipiului
Giurgiu, Direcția Poliției Locale
Giurgiu și Sindicatul Național al
Vameșilor și Polițiștilor – PRO
LEX au sprijinit material cei 11
polițiști locali privind deplasarea
la Tulcea.

Echipajul Poliției Locale
Giurgiu și-a câștigat dreptul de a
participa la această fază națională
prin obținerea locului întâi la

ediția ce a avut loc în luna iunie
pe Canalul Cama din Giurgiu. Din
cele 35 de echipaje, canotca
polițiștilor a ieșit învingătoare,
câștigând cele trei runde din
calificări și asigurându-și prezența
la concursul ce a avut loc la malul
Dunării, în municipiul Tulcea.

Deși fără o experiență în
acest domeniu, polițiștii locali s-
au mobilizat și au reușit să obțină
locul cinci la faza națională a
concursului.

SUTE DE COPII ȘI PĂRINȚI AU RĂSPUNS
PREZENT LA ACTIVITĂȚILE DESFĂȘURATE CU

OCAZIA ZILEI EUROPENE A MOBILITĂȚII

POLIȚIȘTII LOCALI AU TRAS LA VÂSLE

Pietonala Mircea cel
Bătrân din municipiul Giurgiu a
fost animată, duminică 18
septembrie, de sutele de copii și
parinți care au participat la
activitățile și concursurile
organizate cu ocazia Zilei
europene a Mobilității. La final,
participanții și câștigătorii au
primit din partea organizatorilor
diplome, tricouri, materiale
promotionale, creioane colorate
și caiete de desen. 

Activitățile desfășurate cu
ocazia Zilei Europene a Mobilității
au fost organizate de Primăria
Giurgiu cu sprijinul Inspectoratului
Școlar Județean și al Centrului
Cultural ”Ion Vinea”.
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40 DE TINERI GIURGIUVENI PREZENȚI LA ITO
2016, ÎN BUCUREȘTI

Bucureștiul a găzduit
anul acesta cea de-a treia ediție a
Întâlnirii tinerilor ortodocși din
Lume, acolo unde peste 2000 de
tineri din lume au participat la
mai multe activități culturale,
spirituale și recreative, pe
parcursul a patru zile, în
perioada 1-4 septembrie. 

Anul acesta, cu sprijinul
Episcopiei Giurgiului și al
Primăriei Municipiului Giurgiu, 40
de tineri din oraș și din județ au luat
parte la acest eveniment
impresionant, pornind din
municipiu joi, 1 septembrie, după
slujba de Te Deum oficiată la
Catedrala Episcopală în prezența
Preasfințitului Părinte Episcop
Ambrozie, și continuând cu vizita
pe traseu a Centrului cultural-
pastoral „Gavril Drugănescu",
situat în comuna Floreşti-Stoeneşti.

Timp de patru zile, tinerii
creștini au participat la ateliere de
lucru și dezbareri interesante, la
vizite în muzeele Capitalei, pe
șantierul Catedralei Mântuirii
Neamului, la un concert susținut în

parcul IOR de Smiley, Elena
Gheorghe și Mihai Georgescu, la o
conferință deosebită la Sala
Palatului susținută de preotul Sorin
Mihalache și de Liana Stanciu, cu
tema "Hristos, bucuria vieții", unde
au fost abordate subiecte actuale
care îi preocupă pe tineri, dar și la
o impresionanată procesiune a
luminilor pe traseul Sala Palatului
– Calea Victoriei – Piața Națiunile

Unite – Dealul Mitropoliei. 
În ultima zi a

evenimentului, duminică, 4
septembrie, tinerii au avut șansa de
a participa la prima liturghie
oficiată la Catedrala Mântuirii
Neamului de Preafericitul Părinte
Daniel, Patriarhul României urmată
de predarea ștafetei Arhiepiscopiei
Iașilor, organizatoarea ediției de
anul viitor.

Consilierii locali au votat
în ședință ordinară proiectul de
hotărâre ce viza acordarea de
rechizite gratuite unui număr de
1078 elevi aflați la nivelul de
sărăcie severă.

În baza
unei adrese trimise
de Primăria
Municipiului
Giurgiu către
Inspectoratul
Școlar Județean
Giurgiu și a
situațiilor
comunicate de la
unitățile de
învățământ
preuniversitar din
municipiu a fost
propusă acordarea unui sprijin
financiar în valoare de 107.800 lei
(1078 elevi x 100 lei pentru fiecare
elev), pentru elevii care provin din

medii defavorizate. Suma de 100
de lei pentru fiecare elev a fost
destinată achiziționării de rechizite
școlare, grupate în funcție de clasa
și ciclul școlar (clasa pregătitoare,

clasa I, clasele II-IV, clasele V-
VIII).

Listele cu numele,
prenumele și clasa celor 1078 de

elevi beneficiari au fost trimise de
instituțiile de învățământ în cadrul
cărora aceștia studiază către
Direcția de Dezvoltare, Investiții
din cadrul Primăriei Giurgiu.

Achiziționarea
rechizitelor a fost
realizată prin
Direcția de
Asistență Socială,
iar bunurile astfel
cumpărate au fost
livrate către
unitățile de
învățământ unde
studiază elevii, pe
bază de proces
verbal.

Suma de
107.800 lei a fost alocată integral
din bugetul propriu de venituri și
cheltuieli al Primăriei Municipiului
Giurgiu.

PESTE 1000 DE ELEVI AU PRIMIT RECHIZITE
GRATUITE DIN PARTEA MUNICIPALITĂȚII



ANTRENORUL MARIUS NINEL ȘUMUDICĂ 
ESTE NOUL CETĂȚEAN DE ONOARE 

AL MUNICIPIULUI GIURGIU
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Meritele antrenorului
echipei Astra Giurgiu în
câștigarea titlului de
Campioană a României și a
Super Cupei României, precum
și în calificarea echipei în
grupele europa League au fost
recunoscute și răsplătite de
consilierii locali în ședința
ordinară de luni, 5 septembrie. 

Aceștia i-au conferit lui
Marius Ninel Șumudică titlul de
Cetățean de Onoare al
Municipiului Giurgiu, la
solicitarea Clubului Sportiv
Municipal, sustinută de nume ale
lumii sportive precum Narciz

Coman, Ovidiu Ioanițoaia sau
Mircea M.Ionescu, și la
propunerea în Consiliu a
primarului Nicolae Barbu. 

Titlul îi va fi acordat, cel
mai probabil, pe teren, la meciul
cu Austria Viena. 

Marius Ninel Șumudică a
preluat conducerea tehnică a
echipei Astra Giurgiu în aprilie
2015 și a adus un prestigiu
deosebit orașului nostru prin
obținerea trofeelor naționale și
accederea în grupele Europa
League, pentru prima dată în
istoria unei echipe de fotbal din
Giurgiu.

EVOLUȚIA DANSATORILOR CENTRULUI CULTURAL
“ION VINEA”, UN REAL SUCCES LA FESTIVALUL

INTERNAŢIONAL DE FOLCLOR DIN GRECIA
Centrul Cultural Local “ion Vinea”

a reprezentat cu succes Giurgiu și România
la cea de-a Xi-a ediție a Festivalului
internațional de Folclor din Sud-Pieria,
Grecia, desfășurat în perioada 26-31 august
2016, eveniment ce s-a bucurat de
participarea a șapte țări: Bulgaria Grecia,
Lituania, india, România, turcia și Ucraina.

Centrul cultural giurgiuvean a adus pe
scena festivalului  din Grecia formația de
majorete „Step Up” cu etnodans, alături de
dansatorii Ansamblului “Doina Dunării”. 

„Am urmărit, ca și în anii trecuți, atât
promovarea folclorului muzical-coregrafic

autentic tradițional, prin prezența dansatorilor
Ansamblului “Doina Dunării”, cât și promovarea
folclorului muzical-coregrafic românesc într-o
formă modernă, cea a etno-dansului, care de
fiecare dată e bine primit de public”, a precizat
directorul Centrului Cultural “Ion Vinea”, prof.
Virgil Pețanca, adăugând că prin participarea la
astfel de evenimente suntem în marea familie a
țărilor și civilizațiilor europene.

Evoluția dansatorilor români a fost un real
succes, fiind apreciată de public cu multe aplauze.
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D i S P o Z i Ţ i A  
Nr.1.860/23.09.2016 

În conformitate cu prevederile articolului 39,
alin.(1), alin.(3), alin.(5) şi alin.(6) şi ale articolului
68 din Legea nr. 215/2001, republicată, privind
Administraţia Publică Locală, cu modificările şi
completările ulterioare, 

PRiMARUL MUNiCiPiULUi GiURGiU
DiSPUNe:

Art.1. Se convoacă Consiliul Local al
municipiului Giurgiu în şedinţă ordinară, în data de
29 septembrie 2016, orele 1200, în sala de şedinţe
proprie din Bulevardul Bucureşti, nr.49 - 51, cu
următoarea propunere pentru,

oRDiNe De Zi:

i. PRoieCte De HotăRÂRi:

1. Cu privire la reactualizarea Statutului
Municipiului Giurgiu;

2. Cu privire la aprobarea acordării de ajutoare
băneşti pentru înmormântare persoanelor
reprezentând cazuri sociale;

3. Cu privire la aprobarea Regulamentului
pentru instituirea unor restricţii de circulaţie în
anumite zone ale Municipiului Giurgiu şi a
Contractului de colaborare privind eliberarea
autorizaţiilor de liberă trecere în Municipiului
Giurgiu;

4. Cu privire la aprobarea acordării avizului de
principiu în vederea întocmirii studiului de
oportunitate şi caietului de sarcini pentru
organizarea şi desfăşurarea procedurii de
concesionare prin licitaţie publică a terenului în

suprafaţă de 614,00 mp., situat în Municipiul
Giurgiu;

5. Cu privire la constatarea dreptului de
proprietate publică a Municipiului Giurgiu pentru
unele sectoare de drum;

6. Cu privire la exercitarea dreptului de
preemţiune de către Municipiul Giurgiu pentru
cumpărarea unui imobil;

7. Cu privire la aprobarea Actului adiţional nr.4
la Contractul nr.38.035 din data de 25 septembrie
2015;

8. Cu privire la aprobarea acordării avizului de
principiu pentru dezmembrarea unui teren
aparţinând domeniului privat al Municipiului
Giurgiu, în vederea concesionării;

9. Cu privire la aprobarea transmiterii în folosinţă
gratuită a unui număr de 27 lămpi LED către
Societatea GIURGIU SERVICII LOCALE S.A.,
precum şi includerea în domeniul public al
Municipiului Giurgiu şi în contractul de delegare;

10. Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a
unor bunuri aflate în exploatarea S.C. GLOBAL
ENERGY PRODUCTION S.A.;

11. Cu privire la îndreptarea erorii materiale din
Hotărârea Consiliului Local nr.273 din data de 29
iulie 2015, prin care s-a aprobat modificarea şi
completarea inventarului bunurilor care aparţin
domeniului public al Municipiului Giurgiu;

12. Cu privire la aprobarea acordării avizului de
principiu privind transmiterea P.T. 88 şi terenului
aferent, situat în strada Negru Vodă, din domeniul
public al Municipiului Giurgiu, în domeniul public
al statului şi administrarea Ministerului Afacerilor
Interne - Inspectoratul Judeţean de Poliţie Giurgiu; 

13. Cu privire la aprobarea acordării avizului de
principiu în vederea întocmirii studiului de
oportunitate şi caietului de sarcini pentru
organizarea şi desfăşurarea procedurii de
concesionare prin licitaţie publică a terenului în
suprafaţă de 1.025,00 mp., situat în Municipiul
Giurgiu;

14. Cu privire la aprobarea alipirii unor terenuri
situate în intravilanul Municipiului Giurgiu; 

15. Cu privire la aprobarea constatării dreptului
de proprietate privată a unor terenuri situate în
intravilanul Municipiului Giurgiu;

16. Cu privire la aprobarea Actului adiţional nr.8
la Contractul nr.2.490 din data de 15 februarie 2012
privind delegarea prin concesiune a Serviciului
public de salubrizare în Municipiul Giurgiu, încheiat
cu S.C. Financiar Urban S.R.L.- sucursala Giurgiu,
pentru activitatea de măturat stradal;

17. Cu privire la aprobarea Planului de ocupare a
funcţiilor publice pentru Aparatul  de specialitate al
Primarului Municipiului Giurgiu şi direcţiilor din
subordinea Consiliului Local  al Municipiului
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Giurgiu;

18. Cu privire la aprobarea rectificării Bugetului
de venituri şi cheltuieli al Societăţii Comerciale
Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A. pe anul
2016;

19. Cu privire la aprobarea constituirii parcelelor
PMC1 şi PMC2 şi aprobarea tarifelor de închiriere
pentru licitaţiile de închiriere teren, organizate de
S.C. Administraţia Zonei Libere Giurgiu S.A.;

20. Cu privire la reglementarea situaţiei juridice
a unui teren situat în  municipiul Giurgiu,  includerea
în nomenclatorul stradal şi atribuirea de denumire;

21. Cu privire la aprobarea transmiterii unui
sector de drum de interes judeţean, din administrarea
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu, în
administrarea Consiliului Judeţean Giurgiu;

22. Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu a
unor panouri solare, în vederea dezafectării;

23. Cu privire la aprobarea acordării unui ajutor
financiar de urgenţă, domnului Iliescu Constantin
din Giurgiu;

24. Cu privire la aprobarea trecerii din domeniul
public în domeniul privat al Municipiului Giurgiu,
a unui teren situat în intravilanul Municipiului
Giurgiu;

25. Cu privire la completarea Hotărârii
Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr.286 din
data de 05 septembrie 2016;

26. Cu privire la aprobarea achiziţiei de servicii
pentru asistenţă juridică şi reprezentare în cauza ce
are ca obiect anularea Hotărârii Consiliului Judeţean
Giurgiu nr.43 din data de 09 august 2016;

27. Cu privire la aprobarea Planului de Mobilitate
Urbană Durabilă a Municipiului Giurgiu; 

28. Cu privire la aprobarea Strategiei Integrate
de Dezvoltare Urbană a Municipiului Giurgiu 2014
- 2020;

29. Cu privire la aprobarea modificării Hotărârii
Consiliului Local nr.103 din data de 18 martie 2016
privind aprobarea Regulamentului pentru stimularea
participării în învăţământul preşcolar a copiilor
provenind din familii defavorizate şi a procedurii de
acordare a tichetelor sociale pentru grădiniţă;

30. Cu privire la aprobarea prelungirii cu un an a
valabilităţii Convenţiei cu Fundaţia „Din Dragoste
Pentru Oameni” Giurgiu, pentru susţinerea unor
servicii sociale la nivelul Municipiului Giurgiu;

31. Cu privire la aprobarea încheierii Acordului
de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Teatrul
„Tudor Vianu” Giurgiu; 

32. Cu privire la aprobarea încheierii Acordului
de parteneriat între Municipiul Giurgiu şi Asociaţia
de Tineret „Ion Vinea”; 

33. Cu privire la aprobarea Raportului de analiză
a capacităţii de apărare împotriva incendiilor în
Municipiul Giurgiu pe anul 2015 şi stabilirea

măsurilor de optimizare a acesteia;
34. Cu privire la aprobarea suplimentării

Bugetului local de venituri şi cheltuieli pe anul 2016
şi rectificarea Listei de Investiţii aferente;

35. Cu privire la aprobarea suplimentării
Bugetului centralizat al instituţiilor publice finanţate
integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii
pe anul 2016;

36. Cu privire la aprobarea acordării unui sprijin
financiar Mănăstirii „Sfântul Gheorghe”;

37. Cu privire la aprobarea acordării unui sprijin
financiar Parohiei „Sf. Ştefan”;

38. Cu privire la aprobarea acordării unui sprijin
financiar în sumă de 7.000 lei, pentru Asociaţia
Judeţeană Giurgiu a Pensionarilor;

39. Cu privire la aprobarea acordării unui sprijin
financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Balascau
Marian Dumitru din Giurgiu;

40. Cu privire la aprobarea acordării unui sprijin
financiar în sumă de 10.000 lei, domnului Bătrânu
Ion din Giurgiu;

41. Cu privire la aprobarea acordării unui sprijin
financiar în sumă de 2.000 lei, domnului Neaga
Gheorghe din Giurgiu;

42. Cu privire la aprobarea rectificării Bugetului
de venituri şi cheltuieli pe anul 2016 al Societăţii
GIURGIU SERVICII LOCALE S.A. şi al Listei de
investiţii;

43. Cu privire la aprobarea acordării unor sprijine
financiare Asociaţiilor de proprietari din Municipiul
Giurgiu, în vederea igienizării subsolurilor.

i. iNFoRMăRi DiVeRSe:

1. Informare privind Decizia nr.35 din data
07.09.2013 a Curţii de Conturi a României - Camera
de Conturi a Judeţului Giurgiu și Raportul privind
modul de îndeplinire a măsurilor dispuse prin sus-
numita decizie;

2. Informare privind Decizia nr.35/1 din data
de 07.09.2016 a Curţii de Conturi a României -
Camera de Conturi a Judeţului Giurgiu, privind
prelungirea termenului pentru realizarea măsurilor
dispuse prin Decizia nr.35 din data 07.09.2013;

3. Informare din partea Instituţiei Prefectului -
Judeţul Giurgiu cu privire la avizul nefavorabil
acordat de către Comisia de atribuire de denumiri
pentru Proiectul de hotărâre al Consiliului Judeţean
Giurgiu, privind schimbarea denumirii Teatrului
„Tudor Vianu” în Teatrul „Valah”.

Art.2. Secretarul Municipiului Giurgiu va
lua măsuri de transmitere a prezentei convocări
consilierilor locali, care sunt invitaţii să participe la
şedinţă.

P R I M A R,
Ec. NICOLAE BARBU



SeCȚiUNeA FotBAL
Fotbal Dunărea

Giurgiu Seniori activează
în Liga a IV-a, seria sud.
După două etape au
înregistrat două victorii.
Juniori A1 (copii născuți
în 1998 și mai mici) joacă
în deschiderea echipei de
seniori. După două etape
au înregistrat două victorii.

Echipa de Juniori
republicani B (copii
născuți în anul 2000 și mai
mici) activează în
Campionatul Național de
Juniori republicani
organizat de FRF. Au
trecut patru etape, au
înregistrat un egal, o
înfrângere și două victorii,
rezultate mulțumitoare
tinând cont că se află la
prima participare într-o
competiție de acest nivel.
Activează în seria a IV-a
alături de alte șapte
echipe: CS Dinamo
București, Grup Școlar
Nucet, CSS Târgoviște,
FCM Târgoviște, Metalul
Reșița, Unirea Târlungeni.

Așteptăm cu mare
interes intrarea în
competiția pentru Juniori
C (copii născuți în anul
2002 și mai mici) și
competiții pentru Juniori
D (copii nșscuți în anul
2004 și mai mici).

În aceste
competiții sunt antrenați
aproximativ 100 de copii.
Pentru grupele de copii de

Juniori E născuți în 2006,
2007, 2008, activitatea va
fi de pregătire și cu
numeroase teste în
competiții neoficiale
(cupe, turnee).

SeCȚiUNeA teNiS
De MASă
Echipa de fete a

clubului CSM Dunărea
Giurgiu a promovat în
Divizia A și a disputat
prima etapa la Constanța
08-11.09.2016, unde a
obținut locul III, alături de
echipe cum ar fi: Farul
Constanța, CSS Slatina,
Voința Galați, CSTA
București, LPS Constanța
etc.

SeCȚiUNeA LUPte
Intră în competiție

începând cu data de 23
septembrie la Slatina –
Campionatul Interjudețean
de lupte. Până la finalul
anului mai participă la
Câmpulung Muscel și
Botoșani.

SeCȚiUNeA
AtLetiSM
Sportivii secției de

atletism se află în perioada
de pregătire în vederea
începerii perioadei
competiționale
Campioana clubului
nostru, Zorila Ioana
Georgiana, împreună cu
antrenorul Sima George
au beneficiat din partea
clubului de un stagiu de
pregătire la Complexul
Sportiv Snagov.
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de interes public.
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ACTIVITATE - CSM
DUNAREA GIURGIU

22 DE MEDALII CÂȘTIGATE
DE SPORTIVII C.S. AGUILA

LA “OPENUL BRAȘOVULUI“
Sâmbătă, 3 septembrie, la Brașov, a avut

loc oPeNUL BRASoVULUi – ediția a Vi-a la JU-
JitSU, competiție din calendarul sportiv national al
Federației Române de Arte-Marțiale la care au participat
peste 320 de sportivi de la 17 cluburi pentru probele
Fighting și Ne-Waza.

Iată rezultatele  obținute de sportivii de la C.S.
AQUILA GIURGIU:

i) MeDALii De AUR
1. TATAOANA MARIUS        - Fighting, -62kg, Tineret
2.TATAOANA MARIUS         - Fighting, -60kg, Juniori I
3. STOICA FLORIN                 - Fighting, -55kg, Juniori II
4. TIGANILA CRISTIAN        - Fighting, +50kg, Juniori II
5. FRINCU SEBASTIAN         - Fighting, -60kg, Juniori II
6. CRETU MARIUS                - Fighting, -35kg, Juniori II
7. CRETU MARIUS                - Ne-waza, -35kg, Juniori II
8. TICULESCU ANDREEA    - Fighting, -32kg, Juniori II
9. RISTEA MICA TEODORA- Fighting, -40kg, Juniori II
10. SPOIALA IANIS                - Fighting, -30kg, Juniori II
11. BREZAE DAVID                - Fighting, -35kg, Juniori II
12. NECULCEA DRAGOS    - Fighting, -20kg, Juniori III
13. ALBU CATALIN               - Fighting, -22kg, Juniori III

II) MEDALII DE ARGINT 
1. TATAOANA DAVID            - Fighting, -50kg, Juniori I
2. PEICULEASA CLAUDIU  - Fighting, -60kg, Juniori I
3. BIRLAN CIPRIAN              - Fighting, -50kg, Juniori II
4. RADU ANDREI                   - Fighting, -66kg, Juniori II
5. DIDE ANDREI                     - Fighting, -42kg, Juniori III

iii) MeDALii De BRoNZ
1. LIXANDRU DAVID             - Fighting, -60kg, Juniori II
2. TATAOANA DAVID             - Fighting, -50kg, Juniori II
3. JOITA DENISA                      - Fighting, -48kg, Juniori II

Șapte dintre sportivii C.S. Aquila au rămas în
cantonament la Poiana Brașov cu lotul național în
vederea participării la Balcaniada, Cupa Mondiala,
Campionatul european și openul Germaniei.


