MESAJUL PREȘEDINTELUI PNL GIURGIU
PNL Giurgiu este astăzi una dintre cele mai puternice organizații politice județene din România.
Am preluat conducerea ei înainte de alegerile europarlamentare din 2019, fără niciun parlamentar,
fără președinte de Consiliu Județean sau primar de municipiu, iar la ultimele alegeri din 2016
obținuse un scor de 11% și cu un PSD atunci de 70%.
Cu toate acestea am reușit împreună să câștigăm alegerile prezidențiale în Giurgiu, să învingem
PSD și am reușit câștigarea detașată a alegerilor locale și parlamentare, fiind prima organizație din
țară ce a înregistrat scorul de aproape 50%.
Am condus această organizație în ciuda faptului că nu provin din Giurgiu și sunt europarlamentar,
însă am împărtășit experiența și doctrina liberală unei echipe de excepție. Împreună am transformat
o organizație cu rezultate slabe în prima echipă a Partidului Național Liberal.
Rezultatele remarcabile obținute la toate rândurile de alegeri, din anul precedent, au dovedit, pe deo parte că giurgiuvenii au ales dezvoltarea și prosperitatea, iar pe de altă parte, că echipa liberală pe
care o conduc și-a asumat, poate și dorește să aducă binele în viețile oamenilor.
În urma eforturilor susținute, a planurilor concrete și eficiente pentru un județ care avea nevoie
acută de schimbare, am reușit imposibilul: filiala Giurgiu a demonstrat că se poate și am ocupat
locul întâi la alegerile parlamentare și locul trei la alegerile locale, pe întreaga țară, prin procentul
voturilor obținute.
Am consolidat o echipă liberală puternică, cu președinte de Consiliu Județean, primar de municipiu,
34 de primari, atât primari tineri la primul mandat, cât și primari cu experiență și trei parlamentari
tineri, competenți și cu expertiză în domeniile lor de activitate. Absolut toți sunt implicați și dedicați
proiectelor pentru Giurgiu și giurgiuveni și tocmai această forță vine din voința oamenilor care au
făcut această alegere și i-au responsabilizat.
În acest moment, județul Giurgiu este în plină dezvoltare și are în derulare: proiecte de
infrastructură vitale și de mare anvergură, sunt în plan două secții noi ale spitalului județean pe un
nou amplasament- Consiliul Județean are terenul și studiul finalizat pentru finanțarea din fonduri
europene și sunt puse bazele investițiilor în educație și campusul dual - tocmai pentru a încuraja
tinerii să rămână și pentru a le oferi șansa unui viitor în comunitate.
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Voi candida pentru un nou mandat de președinte al organizației PNLGiurgiu în condițiile susținerii
de către colegii mei ce au contribuit la rezultatele obținute împreună.
Cred cu tărie că orice candidat care respectă acestă organizație trebuie să vină în fața ei cu o
moțiune susținută de președintele Consiliului Județean, de parlamentari, primari, consilieri și de
membrii liberali. Echipa liberală este una puternică pentru că este unită, iar această unitate trebuie
respectată și nu dezbinată.
Sunt convins că voi reuși, în continuare, să îi susțin în demersurile lor pentru binele pe care l-au ales
și îl așteaptă toți giurgiuvenii.
Mi-ar fi plăcut ca mai multe filiale ale Partidului Național Liberal să demonstreze la alegerile
parlamentare că se poate, pe modelul județului Giurgiu, și să învingem PSD până la capăt, în ciuda
pandemiei și efectelor ei.

Dan Motreanu
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RAPORTUL DE ACTIVITATE AL BIROULUI POLITIC JUDEȚEAN
PNL GIURGIU
SINTEZA REZULTATELOR LA ALEGERILE LOCALE ȘI PARLAMENTARE DIN
ANUL 2020

1.

În 2016, organizația Giurgiu a obținut la alegerile locale 6 primari și 146 de consilieri
locali, în timp ce în 2020 am reușit să obținem 34 de primari ai PNL și 348 de consilieri locali
PNL.
La alegerile parlamentare din 2016 s-a obținut un scor de 11% și nu am avut niciun
mandat de parlamentar PNL în Giurgiu, iar în 2020 am fost prima organizație PNL din
România, cu un scor de 46,60% și avem 3 parlamentari, 2 deputați, vicepreședinți ai
Comisiei de Buget, Finanțe și Bănci, respectiv Transporturi și un senator, președinte al
Comisiei de Transporturi.
ALEGERI CONSILIUL JUDEȚEAN
➢ Nr total vot. valabil exprimate: 123.429 voturi
➢ Voturi PNL: 62.240 (50,43 %)
➢ Nr. mandate consilieri județeni PNL: 18 din 31 de mandate (58,06 %)
PREȘEDINTE CONSILIUL JUDEȚEAN
➢ Voturi PNL: 60.255 (48.78%)
ALEGERI CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL
➢ Primar: 8307 voturi PNL (42,53%)
➢ Consiliul Municipal: 7595 voturi PNL (39,40%)
➢ Mandate PNL Consiliul Municipal: 9 din 21 (42,86%)
PRIMARI PNL: 34 din 54 ( 64,81%)
ALEGERI CONSILII LOCALE:
➢
➢
➢
➢

Total mandate consilieri locali (fără municipiu): 663
Total consilieri locali PNL (fără municipiu): 372 (56,11 %)
Total mandate consilieri locali (inclusiv municipiu): 684
Total consilieri locali PNL (inclusiv municipiu): 381 ( 55,70 %)
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ALEGERI PARLAMENTARE
➢ SENAT: 37.087 voturi PNL (46,92%)
➢ CAMERA DEPUTAȚILOR: 36734 voturi PNL (46,60%)
2.

SPRIJIN DIN PARTEA GUVERNELOR PNL PENTRU ACOPERIREA DATORIILOR
(Rectificări bugetare și finanțarea din fondul de rezervă bugetară a datoriilor găsite în
administrația locală)
Prin implicarea parlamentarilor și președintelui PNL Giurgiu, Guvernele PNL au sprijinit
județul Giurgiu și organizațiile locale cu o sumă alocată de 99.984.000 lei în 2020 și
18.737.000 în anul 2021, până acum.

a.

HG nr. 479/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către
bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în
anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat – au
fost alocați 1.520.000 lei pentru amenajare grupuri sanitare și utilități unități de învățământ
pentru Clejani, Cosoba, Florești-Stoenești, Găujani, Stănești, Vedea;

b.

HG nr. 531/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de intervenție la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativteritoriale afectate de calamitățile natural – au fost alocați 178.000 lei pentru refacere podeț la
Gostinari;

c.

HG nr. 758/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități administrativteritoriale - au fost alocați 30.530.000 lei pentru plata cheltuielilor de capital și curente ale UATurilor din județ;

d.

HG nr. 992/2020 privind repartizarea unor sume din transferuri din bugetul de stat către
bugete locale, prevăzute în bugetul Ministerului Educației și Cercetării, pentru finanțarea în
anul 2020 a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat,
precum și modificarea și completarea unor acte normative – au fost alocați 284.000 lei
finanțarea a unor cheltuieli de capital ale unităților de învățământ preuniversitar de stat în
comunele Gogoșari, Daia, Colibași;

e.

HG nr. 1015/2020 din 27 noiembrie 2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă
bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele
unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale – au fost alocați Consiliului Județean Giurgiu
3.700.000 lei pentru finanțarea cheltuielilor necesare asigurării activității de asistenta socială și de
protecție a copilului, pentru luna octombrie 2020;

f.

HG nr.1040/2020 privind alocarea unor sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, în vederea asigurării continuității
serviciului public de alimentare cu energie termică în sistem centralizat a populației – au fost
alocați la nivelul municipiului Giurgiu 5.000.000 lei pentru echilibrarea bugetelor locale pe anul
2020 și asigurarea subevenței la căldură în municipiul Giurgiu;
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g.

HG nr. 1044/2020privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale - a fost acordată suma de 16.912.000 lei pentru județul Giurgiu, din
care 4.700.000 lei la nivelul municipiului pentru plata drepturilor asistenților personali ai
persoanelor cu handicap grav și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav;

h.

HG nr. 1100/2020 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020, pentru unele unități/subdiviziuni
administrativ-teritoriale – a fost alocată suma de 41.860.000 lei la nivelul județului pentru
finanțarea cheltuielilor de funcționare până la sfârșitul anului 2020 și pentru finanțarea
cheltuielilor necesare asigurării activității de asistență socială și de protecție a copilului, pentru
luna noiembrie 2020 a Consiliului Județean Giurgiu;

i.

HG nr. 346/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativteritoriale – au fost alocați 11.700.000 lei Consiliului Județean Giurgiu pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente și de capital - Reabilitare și
modernizare DJ 411, Reabilitare și modernizare DJ 603, finanțare fără de care exista risc de
dezangajare pentru întreaga valoare a investițiilor în cele două drumuri județene finanțate din
fonduri europene pe exercițiul financiar 2007-2013, plățile și finalizarea lucrărilor fiind
nefinalizată de ani de zile;

j.

HG nr. 350/2021 privind alocarea unei sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția
Guvernului, prevăzut în bugetul de stat pe anul 2021, pentru unele unități administrativteritoriale - a fost alocata suma de 7.037.000 lei municipiului Giurgiu pentru echilibrarea
bugetelor locale pe anul 2021, pentru plata unor cheltuieli curente, reprezentând executări silite și
titluri executorii pentru serviciile de salubrizare ale municipiului Giurgiu, neachitate de vechea
administrație.

3.

REALIZĂRI ÎN INFRASTRUCTURĂ PENTRU JUDEȚUL GIURGIU

A.

DOMENIUL RUTIER INVESTIȚIE
PROIECTE ÎN EXECUȚIE

I.

DRUMURI NAȚIONALE
Modernizare DN 5, București – Adunații Copăceni, km 7+573 – km 19+220
Alocație bugetara 2021: 10.711 mii lei, Amplasament: Județele Ilfov, Giurgiu; Lungime: 11,65
km, din care 1,00 km pe raza Jud. Giurgiu, Valoare estimata execuție: 76.132.567 lei fără TVA,
Termen finalizare: septembrie 2021
Stadiu fizic: 98,00%, Stadiu financiar: 88.64%
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II.

VARIANTE DE OCOLIRE
Varianta de ocolire Mihăilești (relicitare)
Alocație bugetară 2021: 11.962 mii lei, Lungime: 3,18 km, Amplasament: Județul Giurgiu,
Valoare estimată execuție: 36,862,651.2 lei fără TVA, Termen finalizare: 14.02.2022
Stadiu:

•

Contract nr. 1- contract reziliat in data de 04.04.2019 de către Beneficiar, conform subclauzei
15.2, litera a).

•

Contract nr. 2 – RELICITARE
o

In data de 23.12.2020, a fost semnat contractul având ca obiect “Construcția Variantei de
Ocolire Mihăilești - Finalizare lucrări”, înregistrat la C.N.A.I.R. S.A. cu nr. 92/87282 și
valoarea de 36862651.2 lei fără TVA. Durata contractului este de 72 luni și cuprinde: 12
luni perioada de execuție a lucrărilor si 60 de luni perioada de garanție a lucrărilor.

Ordin de începere lucrări 15.02.2021.
Stadiu fizic: 15 %, Stadiu financiar: 6,67 %.

PROIECTE IN PREGĂTIRE
I.

AUTOSTRĂZI ȘI DRUMURI EXPRES
Drum de Mare Viteza București – Alexandria
Amplasament: Județele Teleorman, Giurgiu, Ilfov, Lungime: 88 km, Valoare estimata
execuție: 3.592.680.000 lei fără TVA
Stadiul actual:

•

Documentația pentru elaborare SF, PAC și PTE, inclusiv prestare servicii conexe de asistenta
tehnică a fost finalizată; Caietul de sarcini a fost aprobat în 22.06.2020.; În data de 08.05.2021, a
fost postat în SICAP anunțul de participare cu nr. CN1030830 pentru procedura de atribuire a
licitației pentru "Elaborare Studiu de Fezabilitate „Drum de Mare Viteza București - Alexandria”.
Data limită pentru depunerea ofertelor este 22.06.2021.
Autostrada București – Giurgiu
Alocație bugetară 2021: 0 mii lei, Amplasament: Județele Ilfov, Giurgiu, Lungime: 55,00 km,
din care 43,50 km pe raza Jud. Giurgiu, Valoare estimata execuție: 222.750.000 lei cu TVA
Stadiul actual:
Demarare etapa de elaborare a studiului de fezabilitate - 2021
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II.

DRUMURI NAȚIONALE
Drum de legătura DN 5 km 60+500 – Șoseaua de centura – Pod Prieteniei km 61+400
Amplasament: Județul Giurgiu, Lungime: 5,72 km, Valoare execuție: 106,638,187.87 Lei (fără
TVA), Emitere ordin de incepere:15.04.2020 (pentru etapa de proiectare), Finalizare
proiectare (proiect tehnic):15.10.2020, Finalizare lucrări: 15.04.2022
Stadiul actual:

•

Ordin de începere lucrări: 21.10.2020
Stadiu fizic: 30 %, Stadiu financiar: 24.28 %.

III.

VARIANTE DE OCOLIRE
Varianta de ocolire Giurgiu
Amplasament: Județul Giurgiu, Lungime: 11,50 km, Valoare estimata execuție: 97.200 mii lei
Stadiul actual

•

Contract prestări servicii de proiectare fazele SF+PT+DE+DATC+AT semnat în data de
14.03.2018; Studiul de fezabilitate a fost finalizat și aprobat în CTE – CNAIR SA în luna iulie
2020.

•

HG de aprobare a indicatorilor tehnico - economici nr. 58/24.02.2021

•

În data 04.06.2021 a fost avizată în CTE DRDP București documentație PT+DTAC.

•

În perioada următoare se va înainta la CTE CNAIR documentație pentru obținerea avizului și
pentru aprobarea modificărilor necesare față de soluția aprobată la faza SF. Ulterior urmând a fi
înaintată documentația la MT pentru obținerea Autorizației de Construire.

•

Demarare procedura de licitație atribuire contract de proiectare și execuție: estimat trim. IV 2021

IV.

SIGURANTA CIRCULATIEI
Se afla în faza de pregătire proiectul “Road Safety Investment Program in Romania AA 010269“ ce are ca obiectiv: Implementare contracte de servicii de proiectare și execuție
lucrări aferente proiectelor de investiții în materie de siguranță rutieră respectiv realizare
măsuri de canalizare/ semnalizare, realizare de sensuri giratorii și realizare de pasaje
denivelate, stabilite în urma unei expertize tehnico - economice elaborată de către un
Consultant expert desemnat de Banca Europeană de Investiții, entitate ce va finanța 50%
din valoarea totală a proiectului. La momentul actual sunt inițiate procedurile interne la nivelul
Ministerului Finanțelor pentru contractarea împrumutului de la BEI în vederea demarării etapelor
următoare de implementare a proiectelor, respective contractarea de servicii/ lucrări/ produse prin
derularea procedurilor de licitație publică conform legislației în vigoare. Proiectul va consta în
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implementarea de măsuri de siguranță rutieră pentru locații de pe întreaga rețea de
drumuri aflată în administrarea CNAIR SA, iar pe DN 5 se vor aplica următoarele măsuri
de implementare de sensuri giratorii pe sectorul (km) 55+300.

ÎNTREȚINERE, REPARAȚII, REABILITĂRI
I.

PODURI
Lucrări de întreținere periodica la Pasaj pe DN5 km 52+436 peste CF Daia – Proiectare +
Execuție – Valoare (lei fără TVA) = 9.169.403,82
Stadiu: A fost finalizată etapa de proiectare (DALI+PT+DE); A fost obținută Autorizația de
construire nr.12/12.03.2021 ; Se va demara procedura de achiziție publică în vederea contractării
execuției lucrărilor.

II.

DRUMURI PE RAZA JUDEȚULUI GIURGIU
Covoare asfaltice BA 16 cu frezare DN 41 km 48+400 – 57+000 – Execuție – Valoare:
1.482.120,00 (lei fără TVA)
Stadiu: În derulare
Covoare asfaltice BA 16 cu frezare DN 41 km 22+000 – 25+000 si km 26+000 – 28+000 –
Finalizat – Valoare: 870.656,000 (lei fără TVA)
Stadiu: Finalizat în data de 13.04.2021
Întreținere pe timp de Vara parte carosabilă, acostamente, benzi de urgență și benzi de
încadrare DRDP București – Lot 6 – SDN Giurgiu – Finalizat – Valoare: 248.040,00 (lei fără
TVA)
Stadiu: Finalizat în data de 20.04.2021

III.

OBIECTIVE DE INVESTIȚII PE RAZA JUDEȚULUI GIURGIU
Servicii de ET reabilitare DN 5B km 3+200 -39+500 – ET – Valoare: 190,400.00 (lei fără TVA)
Stadiu: în procedura de licitație
Servicii de ET reabilitare DN 61 km 31+500 -47+000 (Lot 1) - ET- Valoare: 260,610.00 (lei
fără TVA)
Stadiu: în procedura de licitație

IV.

LUCRĂRI ÎN REGIE PROPRIE PE RAZA JUDEȚULUI GIURGIU
Reparații pe suprafețe întinse BA16 – DN 5B – Execuție (5.200 mp) – Valoare = 126.613,22
(lei fără TVA)
Stadiu: Finalizat 467,84 tone BA16; Se vor relua lucrări pentru încă 20.000 mp
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Reparații pe suprafețe întinse BA16– DN 5A – Execuție (22.102,5 mp) – Valoare: 605.775,42
(lei fără TVA) –
Stadiu: Finalizat 2.238,36 tone BA16

B.

DOMENIUL FEROVIAR

I.

OBIECTIVE PRINSE ÎN PNRR:
Electrificarea căilor ferate
Proiectul de electrificare a căii ferate Videle-Giurgiu TEN-T Comprehensive – missing link
de electrificare pentru coridor transfrontalier
Descriere proiect: Lucrări de electrificare și reînnoire
Distanță: 67 de km
Valoare: 46 mil. euro fără TVA

II.

OBIECTIVE INVESTIȚII ÎN PREGĂTIRE
Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava – Giurgiu Nord – Giurgiu Nord
Frontieră- faza SF
Descriere proiect:
Lot 1

•

Km de linie CF simplă între Stațiile Vidra și Comana; Stația CF Comana – se va desființa stația
veche și se va construi una noua la o înălțime cu 1,5 m mai sus decât cota actual; HM Grădiștea se
va transforma în punct de oprire; 4 poduri (2 peste râul Sabar, 1 peste râul Neajlov, 1 peste râul
Argeș); 2 viaducte; 10 podețe; 84 km de linie CF
Lot 2

•

Modernizarea liniei c.f. București - Giurgiu Nord - Giurgiu Nord Frontiera

Valoarea contractului de servicii pentru elaborare SF: 9.460.500 lei fără TVA
Stadiul actual: Contractul pentru elaborarea studiului de fezabilitate finalizat pentru Lot 1. Pentru
Lot 2 – SF este in derulare. Se afla in etapa de obținere a acordului de mediu.

PODUL DE LA GRĂDIȘTEA: Proiectare și Execuție lucrări aferente obiectivului de
investiții ”Modernizarea liniei de cale ferată București Nord – Jilava-Giurgiu Nord-Giurgiu
Nord Frontieră”, Lot 1: ˮRedeschiderea circulației feroviare pe pod peste râul Argeș, între
Vidra și Comanaˮ
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Valoarea contractului de proiectare si execuție: 472.049.303,77 lei fără TVA
Stadiul actual: Contract de proiectare si execuție nr. 125/04.12.2020 în derulare. Ordin de
începere a serviciilor de proiectare 04.01.2021. PAC avizat în CTE. Urmează etapa de obținere a
autorizației de construire. Termen estimat de finalizare lucrărilor 04.07.2023, iar termenul de
finalizare a activității de proiectare este iulie 2021.
Este în procedura de achiziție contractul de servicii de consultant. S-a demarat organizarea
de șantier.

Lucrări de reparații/ modernizări ale liniilor de cale ferată (București-Brașov, TimișoaraArad, București-Buzau, Bucuresti-Craiova, Pascani-Iasi, București-Constanta, BucurestiPitesti), pentru asigurarea unei viteze sporite și creșterea calității serviciilor de transport
feroviar (Quick Wins)- faza SF
Descriere proiect: Proiectul vizează reparații punctuale, inclusiv pe linii aflate în jud. Giurgiu:
Linia 100 București – Videle – Craiova – Orșova – Timișoara - Jimbolia
Valoare contract SF: 4.641.000 lei fără TVA
Contractul de servicii: 24.10.2019, Ordin de începere servicii: 18.11. 2019
Termen estimat de finalizare: 18.06.2021.
Stadiul actual: contract de servicii în derulare.

Electrificarea liniei feroviare Rădulești - Giurgiu Nord - Faza SF
Descriere proiect: Proiectul vizează elaborarea studiului de fezabilitate pentru electrificarea a 57
km cale ferată.
Valoarea estimata SF: 3.146.831 lei fără TVA
Stadiul actual: Caietul de sarcini este în curs de semnare pentru lansarea licitației. Durata de
implementare este de 9 luni.

III.

OBIECTIVE FINALIZATE
Sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse
Descriere proiect: Implementarea în 21 de locații de pe raza unor sucursalelor Regionale CF a
unui sistem de detectare a cutiilor de osii supraîncălzite și a frânelor strânse.
Contractul de lucrări a început în data de 28.05.2015
Valoarea contractului de lucrări este 44 574 088,10 lei fără TVA.
Stadiul actual: recepție lucrări 14.09.2020, se află în perioada de garanție de doi ani
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C.

DOMENIUL NAVAL
„D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin
dezvoltarea în România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții
economice optime” - Port Giurgiu
Valoare proiect: 23.671.906 euro, inclusiv TVA
Durata de execuție a obiectivului de investiții – 21 de luni
Stadiu – evaluare etapa tehnico-economică MTI-DGOIT
Pentru modernizarea infrastructurii și dezvoltarea serviciilor portuare în portul Giurgiu aflat în
administrarea sa, Compania Națională Administrația Porturilor Dunării Fluviale SA Giurgiu (CN
APDF SA Giurgiu) a elaborat studiul de fezabilitate aferent obiectivului de investiții
„D.A.N.U.B.E. - Rețea de acces la Dunăre - Deblocarea circulației în Europa prin dezvoltarea în
România a unei infrastructuri de porturi TEN-T de înaltă calitate în condiții economice optime” Port Giurgiu. Pentru elaborarea Studiului de fezabilitate au fost alocate fonduri de la bugetul de
stat prin Titlul 55.
Cererea de finanțare a trecut de etapa administrativă și eligibilitate, iar în prezent se află în etapa
de evaluare tehnico-economică.
După aprobarea cererii de finanțare urmează semnarea contractului de finanțare și apoi
implementarea proiectului/realizarea obiectivului de investiții.
"FAST Danube - Asistență tehnică pentru revizuirea și completarea studiului de fezabilitate
privind îmbunătățirea condițiilor de navigație pe sectorul comun româno-bulgar al Dunării
și studii complementare"
Cel mai important proiect de dezvoltare al transportului naval pentru România, asigurarea
navigabilității pentru o perioadă de minim 340 zile/an la un pescaj de 2,50 m, înseamnă relansarea
transportului pe Dunăre pe sectorul românesc, dezvoltarea porturilor prin fluxuri de noi mărfuri în
porturile fluviale și, bineînțeles, revitalizarea portului Constanța care, fără acest proiect, riscă să
piardă mult în competiția pe care o are cu alte porturi din bazinul Mării Negre.

4.

INVESTIȚII ÎN JUDEȚUL GIURGIU ȘI DEZVOLTAREA COMUNITĂȚILOR

4.1

Rețele de gaze naturale
Incontestabil, cea mai așteptată categorie de investiții adresată mediului rural, rețelele de gaze
naturale reprezintă o prioritate pentru guvern și pentru administrația județeană. Chiar dacă s-au
schimbat condițiile inițiale, rezultate din negocierile cu CE, guvernul va lansa un program de
finanțare de un miliard de euro, în perioada imediat următoare, disponibil și comunelor care au
elaborat studii de fezabilitate cu această temă. Atât comunele situate de-a lungul sau în apropierea
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conductei de transport Podișor – Giurgiu, (29 UAT), cât și cele care vor beneficia de conducta
Tuzla – Podișor, (11 UAT), aflată în faza de proiectare, vor avea posibilitatea, până la sfârșitul
anului, să depună documentații necesare semnării contractelor de finanțare, ca entități
independente sau în asocieri.
4.2.

Rețele de apă – apă uzată
Consiliul județean a recuperat mare parte din întârzierea de peste doi ani, înregistrată pe acest
proiect. Așteptăm concluziile verificatorului pentru revizia a doua a componentei tehnice a
studiului de fezabilitate, perioadă în care am contractat elaborarea celor 9 PUZ-uri necesare
demarării execuției (Călugăreni, Mârșa, Gostinari, Hotarele, Cosoba, Crevedia Mare, Vânătorii
Mici, Izvoarele). Din estimările specialiștilor implicați în acest proiect, spre sfârșitul anului va fi
demarată procedura de achiziție pentru sectorul de apă, beneficiare fiind 17 comune din ADI
”Sănătate asigurată prin apă uzată”, urmând ca lucrările aferente sectorului de apă uzată să urmeze
într-un interval de 6 luni, în cele 16 comune implicate în proiectul a cărui valoare totală depășește
180 milioane euro.

4.3.

Modernizare infrastructură rutieră - investiții ale Consiliului Județean
În perioada următoare Consiliul Județean demara lucrările de proiectare și execuție pe DJ 503 și
vor fi scoase la licitație modernizări pe DJ 412D, 601D, 404, 601, 401A și 611. Pentru programe
cu finanțare europeană, disponibile anul viitor, sunt în pregătire proiecte pe DJ 601, 412A, 412C,
504, 411, 401A, iar viitorul Program Național de Investiții, propus de guvern, va fi accesat pentru
DJ 505, 401, 412, 401B, 602, 601A, 412B, 601E, în funcție de cerințele programului. Toate
lucrările de modernizare propuse, din fonduri europene, de la bugetul național sau local, vor
cuprinde amenajarea pistelor pentru biciclete, în intravilan, deopotrivă cu sisteme moderne,
subterane, de preluare a apelor meteorice.

5.

SĂNĂTATE
Prioritate declarată a actualului mandat, alături de educație, domeniul Sănătate va beneficia de
investiții importante în toate structurile existente în județul Giurgiu:

5.1.

Spitalul Județean de Urgență din Giurgiu:
- reabilitare si extindere corpuri principale de clădire;
- construcție ambulatoriu de specialitate;
- construcție Secție ”Infecțioase”;
- construcție secții exterioare ”Oncologie” și ”Cardiologie”
- construcție Secție ”Îngrijiri Paliative”;
- consolidare și reabilitare Secție Exterioară Vadu Lat.
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5.2.

Spitalul Orășenesc Bolintin Vale:
- reabilitare și extindere pavilioane existente;
- construcție ”Centru pentru tratarea afecțiunilor oncologice”.

5.3.

Spitalul de Pneumoftiziologie Izvoru:
- construcție corp principal pentru bolnavi;
- extindere și mansardare pavilion existent.
În cadrul Complexului de Sănătate ce va fi dezvoltat pe terenul de 9 ha pus la dispoziție de
Consiliul Județean Giurgiu, pe lângă secțiile noi propuse și centru pentru îngrijiri paliative, vor fi
localizate un sediu nou pentru Serviciul Județean de Ambulanță și un ansamblu de 20 de locuințe
pentru specialiști.

6.

EDUCAȚIE
De peste 10 ani, județul Giurgiu ocupă ultimul loc în clasamentele naționale la promovarea
Examenului Național de Evaluare si a examenului de Bacalaureat.

6.1.

Unul dintre proiectele principale, pe care l-am prezentat si in campania electorala, este legat de
educație: dorim să aducem la viața Școala Profesională printr-o investiție de 15 milioane de euro
în municipiu, locația fiind cea a Colegiului Tehnic Viceamiral Ioan Bălănescu. Am încheiat un
parteneriat cu Primăria municipiului pentru eligibilitate.

6.2.

Am demarat o campanie unică în județ, de promovare a școlilor profesionale, încă din luna
ianuarie, începând prin a vizita mediul de afaceri, atât din municipiu cat și din județ. Am vizitat 30
firme, cele mai mari in funcție de cifra de afaceri.

6.3.

Mediul de afaceri nu a fost vizitat in ultimii 10 ani de nimeni din administrația județeană.
Toți administratorii au fost foarte receptivi, au înaintat scrisori în care au descris situația cu care se
confruntă: lipsa mâinii de lucru calificată, scrisori pe care le-am prezentat atât la Ministerul
Educației și Cercetării, cât și la Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

6.4.

Conducerea Consiliului Județean a realizat un program de promovare ce a durat 4 luni și a inclus 3
programe de promovare:
- O meserie pentru viitor – interviuri cu administratorii firmelor la care au participat
administratorii companiilor Milbro, Top Tehnology, Voestalpine, Gebrüder Weiss, campanie
promovată intens de televiziunile locale, unde am concretizat 3 clase de dual, scoțând județul după
lista rușinii, Giurgiu, fiind alături de ultimele doua județe, unul dintre cele care nu aveau
implementat sistemul de educație dual.
- Door to door – campanie, unde am mers în școlile din județ și Municipiu, la care au participat
atât părinții cât și elevii. Mulțumim primarilor care s-au implicat în această campanie.
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- Porțile deschise în mediul privat – 3 companii și-au deschis porțile pentru elevii din 11 școli
din județ. Campania a avut scop vizitarea mediului de lucru.
6.5.

Am implicat presa la fiecare campanie de promovare, pe această cale, mulțumim fiecărui
participant!

6.6.

Promovarea a avut rezultate extraordinare: am realizat cele 4 clase de profesională în condiții
deloc favorabile( programa școlară pentru 1900 de copii, anul acesta înscriindu-se la Examenul de
Evaluare doar 1500 de elevi), am înființat 3 clase de dual.

6.7.

Educația este primordială pentru leadership-ul Consiliului Județean:
• ”10 pentru Giurgiu” – am premiat toți liceeni care au absolvit clasele de liceu cu media 10;
• 38 cadre didactice au fost premiate pentru rezultate la olimpiadele județene si internaționale;
• 143 elevi cu rezultate extraordinare la concursuri si olimpiade, vor fi premiați în august.

6.8.

Organizarea de sesiuni de pregătire suplimentară și de recapitulare pentru absolvenții de
liceu pentru promovarea examenului de bacalaureat.
Anul acesta au fost pregătiți la cabinetul europarlamentarului Dan Motreanu 63 de liceeni, care
au avut parte de un sprijin concret prin implicarea profesoarelor, Alina Meclea și Coada Monica.
Au fost organizate cu sprijinul nostru sesiuni de recapitulare a materiei și de explicații
suplimentare, la limba română și matematică. Toți cei prezenți au promovat examenul.
De asemenea, anumiți primari și profesorilor care au depus eforturi și au organizat pregătirea
suplimentară a absolvenților de liceu.
Începând cu anul viitor acest proiect se va concretiza în tot județul, cu implicarea primarilor și
organizațiilor special, pe toată durata anului școlar. Suntem datori să îi ajutăm pe elevii din
Giurgiu. Fiecare dintre noi suntem datori să ne implicăm și să avem acțiuni concrete.

7.

SPRIJIN PENTRU MEDIUL DE AFACERI
Măsuri pentru mediul de afaceri adoptate pentru contribuția parlamentarilor PNL Giurgiu
Amendamente propuse de deputatul Gabriela Horga deja aprobate. Acestora se adaugă și
un număr de 21 proiecte legislative aflate pe circuitul de aprobare.
Amendamente referitoare la Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgență a
Guvernului nr.24/2021 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului
nr.155/2020 privind unele măsuri pentru elaborarea Planului Național de Relansare și Reziliență
necesar României pentru accesarea de fonduri externe rambursabile și nerambursabile în cadrul
Mecanismului de redresare și reziliență -pentru simplificarea implementării proiectelor de
investiții si reformelor finanțate prin PNRR.
Amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgentă̆ a Guvernului
nr.146/2020 privind aprobarea Programului IMM FACTOR - Produs de garantare a creditului
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comercial şi a Schemei de ajutor de stat asociată acestuia. (PLx nr. 583/2020) – pentru prelungirea
schemei de ajutor de stat pentru IMM-uri până la 31.12.2021 eliminarea mobiliare și imobiliare
solicitate IMM-urilor in favoarea statului pe modelul IMM-Invest, factoringul fiind o forma de
finanțare pe termen scurt, ce nu necesită astfel de garanții, ceea ce simplifică accesul la program
pentru IMM-uri și la finanțarea capitalului de lucru.
Amendamente la Proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.
195/2020 privind măsuri în domeniul registrului comerțului. (PL-x – 34/2021) - pentru
simplificare și digitalizare.
Amendamente la PL-x nr. 135/2021 - Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanței de urgentă a
Guvernului nr.10/2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanței de urgentă̆ a Guvernului
nr.224/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar pentru întreprinderile din
domeniul turismului, structuri de cazare, structuri de alimentație şi agenții de turism, a căror
activitate a fost afectată în contextul pandemiei de COVID-19, precum şi privind unele măsuri
fiscal - prin includerea organizatorilor de evenimente neculturali (cod CAEN 8230) în lista
beneficiarilor schemei de ajutor.
Contribuție la prelungirea schemei de ajutor de Stat IMM Invest până la finalul anului 2021 și
includerea subprogramului Agri IMM Invest.

CÂTEVA MĂSURI PENTRU COMBATEREA EFECTELOR PANDEMIEI DE CARE AU
BENEFICIAT FIEMELE GIURGIUVENE:

1.

Măsura 2 ,,Asigurarea capitalului de lucru” - 119 firme giurgiuvene beneficiare;

2.

Una din masurile adoptate în cadrul acestui Plan a fost demararea Programului IMM Invest
Romania adresat întreprinderilor mici și mijlocii, prin care s-a urmărit combaterea efectelor
economice negative. Măsurile economice ale Guvernului PNL au avut un impact pozitiv în
economia națională. Programul masiv de stimulare a economiei a stopat declinul economiei în
2020, evitând recesiunea tehnică, și a garantat o creștere economică puternică în 2021. La nivelul
județului Giurgiu, schema de ajutor IMM INVEST s-a dovedit la fel de utilă și de interes pentru
beneficiari. La 1 noiembrie 2020, au fost 133 de IMM-uri beneficiare de capital de lucru și credite
garantate de investiții cu o valoare finanțată 55,84 milioane lei;

3.

Scheme de asigurare a lichidității companiilor cu garanția statutului pana la un plafon de 30
miliarde (includem aici schema IMM Invest, programul de credite cu garanția statului pentru
marile companii prin Eximbank, programul IMM Leasing, IMM Factor). 21.359 IMM-uri cu o
valoare a finanțărilor de peste 15,03 miliarde, credite garantate prin schema de ajutor de stat IMM
INVEST Granturi de 1 miliard de euro pentru capital de lucru și pentru investiții pentru IMM-uri;

4.

În județul Giurgiu, mii de persoane au beneficiat de șomajul tehnic, de măsura activă de decontare
a 41,5% din salariile brute, de munca flexibilă, de zile libere pentru părinți, măsuri care au permis
păstrarea locurilor de muncă și încasarea unui venit lunar sigur;
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5.

Suma totală plătită de la bugetul de stat pentru susținerea locurilor de muncă în județul Giurgiu în
perioada martie-septembrie 2020 este de 24 milioane lei (aprox. 5,5 milioane euro) de care au
beneficiat 5800 de giurgiuveni;

6.

Doar în martie 2020 pentru șomajul tehnic au fost plătiți 18,6 milioane lei pentru un număr de
4086 de beneficiari, angajați și profesioniști din aproape 700 de companii. De sprijinul de
decontare a 41,5% din salariul angajatului au beneficiat în județul Giurgiu aproximativ 300 de
angajatori pentru 1672 angajați. Suma plătită pentru această măsură a fost de peste 5 milioane lei.
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