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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 03.04.2014, orele 12°°, în şedinţa de îndatǎ a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  26 de consilieri ( absent, motivat, dl.Lixandru Virgil), dl.primar Radu 
Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache precum  şi funcţionari publici din aparatul propriu de 
specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCL nr.41/2014, de Dl.Ciorbea Valentin. 
 
 Dl.Valentin Ciorbea 
 Bunǎ ziua, stimaţi colegi consilieri, bunǎ ziua reprezentanţilor executivului Primǎriei şi, nu 
în cele din urmǎ, dragilor de la presǎ! Începem şedinţa de astǎzi. Avem un singur punct la ordinea 
de zi. O rog pe doamna Enache sǎ ne prezinte prezenţa. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Sunt 26 de consilieri prezenţi, absent domnul Lixandru. A anunţat cǎ nu este în localitate. 
 
 Dl.Valentin Ciorbea 
 Mulţumesc, doamna Enache! Permiteţi-mi sǎ dau citire proiectului: 
 “Proiect de hotǎrâre privind acordul de transmitere cu titlu gratuit a unui pachet 
suplimentar de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţionalǎ “Administraţia Porturilor 
Maritime” S.A. Constanţa, reprezentând minim 13% din capitalul social cǎtre Consiliul local 
al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazǎre; 
Domnule primar, vǎ rog sǎ spuneţi câteva cuvinte legat de acest proiect pe care l-aţi iniţiat. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
În primul rând, vreau sǎ vǎ mulţumesc pentru faptul cǎ ne-am întrunit, v-aţi întrunit în 

cvorum, ca sǎ putem lua aceastǎ decizie. A trebuit sǎ convoc aceastǎ şedinţǎ de consiliu local de 
îndatǎ în urma discuţiilor pe care le-am avut cu Ministrul Transporturilor, alaltǎieri, purtate de 
mine cu  ministrul şi purtate de Fǎgǎdǎu cu Secretarul de Stat. Dumnealor urmeazǎ sǎ iniţieze una 
dintre cele douǎ proceduri, pe care am sǎ vi le explic imediat, pentru transferul acestor acţiuni. Este 
vorba fie de o hotǎrâre de guvern, fie de un proiect legislativ iniţiat de Guvern şi transmis cǎtre 
Parlament, în funcţie de opiniile celor din serviciul juridic, dacǎ se poate face aceast transfer prin 
hotǎrâre de guvern sau este obligatoriu sǎ fie fǎcut acest transfer cu titlu gratuit prin lege. 
Portul…Ar urma ca acţionariatul Portului, în final, sǎ fie: 33%, municipalitatea; 33% sǎ rǎmânǎ la 
Ministerul Transporturilor; 14% sǎ fie scoşi spre privatizare, listaţi pe bursǎ; 20% având Fondul 
Proprietatea în acest moment. Ca atare, privaţii vor avea, în total, 34%. 
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Ştiu cǎ sunteţi la curent, pentru cǎ este o chestiune care, deja, chiar a depǎşit graniţele 
oraşului, despre discuţiile privitoare la acest transfer al acţiunilor şi despre faptul cǎ Portul nu va 
mai fi deţinut, majoritar, de cǎtre stat. Ştiu şi  unele luǎri de poziţie, politice, privitor la acest lucru. 
Ea a fost o promisiune pe care eu şi PSD-ul am fǎcut-o în campania electoralǎ, constǎnţenilor. Este 
o promisiune pe care a fǎcut-o Premierul Ponta; este o promisiune pe care a fǎcut-o USL-ul, din 
câte mi-aduc eu aminte, inclusiv cu liberalii, pentru cǎ pe panouri, în campania electoralǎ, eram 
prezent eu, ca şi primar, cu aceastǎ promisiune, rugând constǎnţenii sǎ ne voteze pentru cǎ vom 
transfera parte din acţiuni. Sigur, am vrut mai mult. Sigur, am convenit cu Premierul pe aceastǎ 
formulǎ. Cert este cǎ existǎ, şi a existat în permanenţǎ, o opoziţie din interiorul Portului. O opoziţie 
care nu este fǎcutǎ de toate societǎţile care lucreazǎ în Port. Este o opoziţie fǎcutǎ numai de câteva 
dintre societǎţi care beneficiazǎ, şi au beneficiat pe perioada acestui îndelungat timp de la 
Revoluţie încoace, de un statut privilegiat. Şi care au beneficiat şi de nişte profituri uriaşe, 
comparativ cu profiturile pe care le realiza statul roman, acţionar fiind în compania de administrare 
a portului. Dacǎ vreţi, intrǎm în amǎnunte; dacǎ nu vreţi, nu intrǎm în amǎnunte. Cert este cǎ pe 
noi, Consiliul local… şi societǎţile din Port nu trebuie sǎ fie în niciun fel îngrijorate. Eu am dorit 
sǎ am o întâlnire, la un moment dat, cu asociaţia operatorilor. Dumnealor au evitat. Am avut 
întâlniri bilaterale, sǎ spunem, cu diverşi operatori din Port, cǎrora le-am explicat cǎ nu dorim 
decât ca Portul sǎ funcţioneze mult mai bine decât funcţioneazǎ acum; sǎ funcţioneze cum 
funcţioneazǎ staţiunea Mamaia, care este un exemplu de reuşitǎ, şi pentru care trebuie sǎ vǎ 
mulţumesc, inclusiv dumneavoastrǎ, nu numai celor din administraţie; cǎ pe noi, Constanţa, ne 
intereseazǎ sǎ existe un trafic de marfǎ mai mare, sǎ existe locuri de muncǎ mai multe şi sǎ avem 
cota noastrǎ de profit cât mai substanţial, în urma creşterii volumului de marfǎ, în aşa fel încât 
banii, pe care municiplitatea îi încaseazǎ ca şi dividende din acţiunile pe care le avem la Port, sǎ fie 
redistribuiţi cǎtre populaţie. S-ar putea ca în anii viitori...Nu ştiu când şi cum anume şi ce sǎ se 
facǎ cu aceşti bani. Însǎ, pentru anul care vine, şi urmǎtorii ani, eu, primarul Radu Mazǎre şi PSD-
ul dorim ca toţi banii care vor veni din Port sǎ fie alocaţi creşterii subvenţiilor la energia termicǎ. 
Iar din calculele pe care le-am fǎcut, ar însemna ca facturile celor care plǎtesc acum energie 
termicǎ, şi beneficiazǎ de subvenţie din partea Primǎriei, sǎ fie scǎzute între 20 şi 25% şi, în plus, 
sǎ mai oferim subvenţii pentru încǎ 20-30 de mii de familii, subvenţii care la rândul lor sǎ le scadǎ 
şi acestor familii, care pânǎ acum n-au beneficiat de subvenţie, factura, tot aşa, cam între 20-25%. 
Lucrǎm pentru a compara bazele de date de la ANAF cu bazele de date de la Evidenţa populaţiei şi 
pentru a ne face clar modalitatea în care vom acorda aceste subvenţii. 

În ceea ce priveşte Portul, sigur, au ieşit, la un moment dat, fel de fel de reprezentanţi ai 
operatorilor de acolo, care au ţipat cǎ nu este bine, cǎ trebuie sǎ rǎmânem în continuare la stat. Eu 
sunt intrigat cǎ sunt reprezentanţi ai unor partide politice care întotdeauna au susţinut, şi-au fost de 
dreapta, şi-au susţinut privatizarea. În momentul în care s-au privatizat aceşti operatori portuari, în 
’91, ’96, ’97, se spunea cǎ trebuiesc privatizate societǎţile, întrucât statul este un prost 
administrator. Acuma, aceleaşi societǎţi care s-au privatizat, şi, dacǎ e cazul, o sǎ discutǎm şi 
despre felul în care s-au privatizat, câţi bani s-au plǎtit şi cine le-a cumpǎrat, spun cǎ statul nu mai 
este  prost administrator, statul este bun administrator. Şi le convine sǎ rǎmânǎ şi sǎ plǎteascǎ 
aceleaşi tarife pe care le plǎteau în ’95, sǎ le plǎteascǎ şi în 2004. Sigur cǎ da! Portul are…Toatǎ 
administraţia Portului are profit de 8 milioane şi, dacǎ punem la întâmplare degetul pe una dintre 
primele societǎţile, din Port, privatizate, vom constata cǎ are profit de 10 milioane de Euro. Pentru 
cǎ atunci când negociezi şi renegociezi tarife cu statul, este foarte uşor! Vreau sǎ vǎ spun  cǎ la ora 
actualǎ se plǎteşte, pe un metru pǎtrat, de cǎtre aceşti operatori tradiţionali, privatizaţi, 0,02 cenţi 
pe mp. sau 0,05 cenţi pe mp, iar portul scoate la licitaţie mp echivalent cu de cinci sau de 10 ori 



 3

mai mult şi-l şi adjudecǎ. Mai mult decât atât, vreau sǎ vǎ mai spun o problemǎ pe care am 
discutat-o cu ambasadorul Olandei, alaltǎieri, dimineaţǎ, la ora 9,30. Şi dumnealui mi-a confirmat 
cǎ Portul este un club închis. Întotdeauna au fost blocate investiţiile noi care sǎ aducǎ concurenţǎ 
pentru societǎţile existente. Asearǎ discutam cu una dintre societǎţile mari de acolo, care a avut 
acţionariat turc, acuma are elveţian, şi care vor sǎ facǎ o investiţie de 40 de milioane de Euro. Şi 
mi s-a spus cǎ n-o s-o facǎ niciodatǎ, cǎ vor aduce concurenţǎ şi vor intra în competiţie cu alţi 
operatori care deţin monopolul! Mǎ întreba şi ambasadorul Olandei: “Da’ de ce zice,  acolo-i un 
club închis, cǎ nu se poate…cǎ vrem sǎ facem… cǎ n-am reuşit niciodatǎ…” De-aia, domnu’ 
ambasador! Deci, asta este situaţia. Dorim sǎ vǎ mai fac o singurǎ precizare. În Europa aceasta este 
tendinţa şi modul de arhitecturǎ al acţionariatului. Autoritatea localǎ este implicatǎ, începând cu 
Rotterdamul, unde a avut 100% pânǎ când a fǎcut o majorare de capital pentru a extinde portul în  
mare şi statul şi-a exprimat intenţia de a pune banii şi a rǎmas municipalitatea cu 70% şi 
continuând cu multe alte porturi. Cam asta este situaţia. Ca atare pentru actele normative sau actul 
normativ care va fi iniţiat de Guvern este nevoie ca noi sǎ ne exprimǎm acordul, cǎ nu poate sǎ ne 
transfere dacǎ noi nu vrem. Întrebǎri, dacǎ aveţi sǎ puneţi. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnule primar, pentru explicaţii!  
 
Dl.Iustin Roman 
Aş vrea sǎ pun şi eu câteva întrebǎri pentru domnul primar. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, vǎ rog! 
 
Dl.Iustin Roman 
Bunǎ ziua, domnule primar! Aş avea doar trei întrebǎri, dacǎ îmi permiteţi, vizavi de  

urmǎtoarea preluare a acestor acţiuni şi anume, cunoaştem toţi cǎ…Mǎ surprinde declaraţia 
dumneavoastrǎ vizavi de porturile din Europa. Toate porturile din Europa, în afarǎ de cel de la 
Rotterdam, într-adevǎr, la care acuma statul se pregǎteşte, şi face eforturi, sǎ preia din acţionariatul 
consiliului local…. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu, eu am discutat cu directorul portului, ministrul care a venit şi cu ambasadorul. Statul 

nu face eforturi. Portul a dorit o majorare de capital, pentru a extinde cu 20 de ha portul în exterior 
şi puteau participa privaţi sau alţii. Dar statul olandez şi-a exprimat intenţia de a bǎga el banii. Nu 
face niciun efort! 

 
Dl.Iustin Roman 
O.K.! În afarǎ de Rotterdam, care,într-adevǎr, este un caz singular, restul, toate porturile 

sunt deţinute de cǎtre stat. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu-i adevǎrat, nu sunt toate. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Iustin Roman 
Şi Marsilia şi…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Cum este? Cum? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Sunteţi dezinformat. Portul Pireu este vândut, în totalitate, unor investitori…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Investitori chinezi. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Şi este dat în administrare cǎtre o firmǎ olandezǎ. Portul Hamburg… 
 
Dl.Iustin Roman 
Domnul director, este  în administrarea… 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Portul Hamburg este administrat de cǎtre municipalitate prin centralele nucleare de pe 

Dunǎre. Sunteţi dezinformat. Aţi luat o informaţie datǎ de dl.Burlacu, reprezentantul sindicatului 
Portului Constanţa… 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Iustin Roman 
Eu spun cǎ, vizavi de toate porturile astea… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aşa, puneţi întrebarea! Deci, informaţia dumneavoastrǎ este greşitǎ. Portul Pireu e vândut 

chinezilor. Mai departe! 
 
Dl.Iustin Roman 
Pǎi, da’ şi în Portul Constanţa sunt acţionari…o cǎruţǎ de agenţi economici… 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Vorbaim de administrarea portului... 
 
Dl.Iustin Roman 
Da, de administrare… 
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Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
O firmǎ olandezǎ, în Pireu… 
 
Dl.Iustin Roman 
Nu… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, ce, nu?! 
 
Dl.Iustin Roman 
Putem sǎ… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Puneţi întrebarea! 
 
Dl.Iustin Roman 
De ce credeţi cǎ toate aceste porturi, în afarǎ de cel de la Rotterdam sunt în administrarea… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, v-am rǎspuns. Nu sunt toate porturile din Europa, ci este…. aşa cum v-am dat 

exemplu, portul… 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Pireul…e…) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
….chinez… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Este vândut cu totul. În România…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, mǎ lǎsaţi sǎ vǎ rǎspund?! În România, proprietatea rǎmâne a statului. Compania care 

administreazǎ este…se va face transferul cǎtre noi a 13% şi restul cǎtre privat. Ba mai mult, în 
momentul în care se listeazǎ pe bursǎ, compania devine transparentǎ. 

 
Dl.Gabi Stan 
Aici e deranjul… 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aici e deranjul mare! 
 
Dl.Iustin Roman 
Bun, aici…Ajungem şi la a doua întrebare… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Ajungeţi! Bun. La prima v-am lǎmurit. A doua. 
 
Dl.Iustin Roman 
Într-adevǎr, listarea….eu ştiu cǎ, în domeniul bursier, listarea nu se face numai pe cele 13% 

din acţiuni, se face pe toate acţiunile... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Ştiţi greşit.  
 
Dl.Iustin Roman 
Eu cred cǎ… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Guvernul dumneavoastrǎ iniţiase o listare pentru 5%. Sunt, documentele, fǎcute. 

Neatractivǎ! 
 
Dl.Iustin Roman 
Listarea se face pentru toatǎ… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Domn’e, nu ştiu ce discutǎm aici?! Vǎ mai spun o datǎ. Documentele întocmite de 

“Guvernul Boc” au fost pentru a lista 5%! Ce ştiţi dumneavoastrǎ, e treaba dumneavoastrǎ! Eu vǎ 
spun, la lege, ce s-a-ntâpmplat. Vǎ spun şi firma care urma sǎ listeze. 

 
Dl.Iustin Roman 
O.K.! Trecând peste partea asta… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
O.K.! Treceţi! 
 
 
Dl.Iustin Roman 
Vizavi de aceastǎ listare, nu credeţi cǎ este, totuşi, periculos ca în momentul în care statul, 

Guvernul o sǎ vândǎ pe bursǎ acele 14% din acţiuni, sǎ fie achiziţionate de, nu ştiu, o companie în 
care, în spatele ei poa’sǎ fie… acţiuni teroriste sau…. 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Valentin Pîrvulescu 
N-ar trebui sǎ lǎsaţi grija asta statului şi a Serviciului  Român de Informaţii, nu-i normal?! 
 
Dl.Iustin Roman 
Aşa este, dar…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Haideţi sǎ-l ascultǎm, cǎ-i interesant. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Domnul Roman, aici, în consiliul local, sunteţi reprezentant al municipalitǎţi, al acestui 

oraş. 
 
Dl.Iustin Roman 
Da.Corect. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Spuneţi-mi care-i interesul dumneavoastrǎ în legǎturǎ cu portul, vizavi de cetǎţenii 

oraşului?! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Asta, cu terorişti, cu…e problema statului, a SRI-ului… 
 
Dl.Iustin Roman 
Dar este o problemǎ care… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Am înţeles! Am sǎ vǎ rǎspund la aceastǎ problemǎ, da’…În momentul în care Traian 

Bǎsescu era ministrul transporturilor, 1997, s-a privatizat Convex, societate de stat prin 
care….strategicǎ, prin care 95% din minereul ţǎrii se tranziteazǎ. Sidex…şi aşa mai departe. A fost 
cumpǎrat de Grupul Internaţional Bali, cu acţionari iranieni. Reprezentantul grupului în România, 
generalul Sǎnculescu şi cu generalul Dan Drǎgoi, sub conducerea “Ministerului Bǎsescu”. Atunci 
n-au fost probleme cu actele teroriste?! Cu iranienii?! 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Iustin Roman 
În Portul Constanţa sunt tot felul de societǎţi….Eu vorbesc despre administrare. Pentru cǎ 

orice acţionar la APC poate, la orice moment… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Mai bine îi dǎm proprietatea, nu!?! Am înţeles! V-am rǎspuns. Altceva, nu ştiu ce sǎ vǎ 

rǎspund. Întrebaţi-l pe Bǎsescu despre… 
 
Dl.Iustin Roman 
Poate…vinde… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Iustin Roman 
Mai am o întrebare. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mai aveţi o întrebare. Scurt. 
 
Dl.Iustin Roman 
Aţi declarat cǎ operatorii plǎtesc preţuri mici la închirierea acestor terenuri. Dar, în cazul în 

care...bǎnuiesc cǎ dumneavoastrǎ le veţi ridica? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, nu, eu nu sunt… 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Le actualizǎm.) 
 
Dl.Iustin Roman 
Le actualizaţi, da. exact. Corect. 
 
Se fac comentarii în salǎ 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu, nu, nu…În primul rand, nu eu… 
 
Se fac comentarii în salǎ.(Dumneavoastrǎ…) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Dumneavoastrǎ, Consiliul local, care vǎ spuneţi punctul de vedere şi, în Adunarea Generalǎ 

a Acţionarilor, unde deţineţi 33%, veţi vedea ce pǎrere au şi ceilalţi acţionari.  
 
Se fac comentarii în salǎ. (Doar dacǎ ai majoritatea…) 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Ca sǎ fim majoritari, c-aşa e la lege, nu domnu’ Dobre? Nu eu! Eu, personal, Radu Mazǎre, 

declar, aici, în faţa dumneavoastrǎ, public, şi la televizor, nu am avut, nu am şi nu intenţionez sǎ 
am nicio afacere cu Portul! Nu mǎ intereseazǎ. 

 
Dl.Iustin Roman 
În regulǎ! Dar în cazul în care, Consiliul local hotǎreşte sǎ ridice aceste cote la închirierea 

de platforme, nu credceţi cǎ este posibil ca operatorii… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da,  lǎsaţi-l sǎ vorbeascǎ. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Puneţi, domn’e, întrebarea! Puneţi întrebarea. 
 
Dl.Iustin Roman 
Nu sunt lǎsat de domnul viceprimar… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Iustin Roman 
Credeţi cǎ existǎ posibilitatea ca operatorii  sǎ-şi retragǎ activitatea din Port şi  sǎ vrea sǎ 

plece, în acest contex? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, hai sǎ vǎ dau exemplu. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Este fǎcut un… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Stai, dom’e, discutǎm pe cifre.. e un exemplu pe cifre. Dacǎ domnul de la Convex, condus 

de…generali de servicii, ar plǎti tarifele actualizate de cǎtre evaluator, cǎ nu mai plǎtim tarifele de 
acu’20 de ani, cǎ nu mai costǎ….. nici curentul…nici lumina…nimic nu mai costǎ ca acu’ 20 de 
ani, ar trebui sǎ plǎteaascǎ, pe an, în plus, 500 de mii de Euro. Domnul de la Convex a avut profit, 
anul trecut, 6 milioane de Euro. N-o sǎ mai aibe 6 milioane, o sǎ aibe 5 milioane 500 şi 500 de mii 
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de Euro vor veni în profitul Portului, al statului, al autoritǎţii locale şi, de la autoritatea localǎ, al 
cetǎţeanului. V-am lǎmurit? 

 
Dl.Iustin Roman 
Da, dar existǎ… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, “da, dar”, vǎ spuneţi punctul de vedere…Am înţeles, îi apǎraţi pe milionarii din Port. E 

O.K.!  
 
Dl.Iustin Roman 
Nu-i apǎr… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, hai sǎ votǎm! 
 
Dl.Iustin Roman 
Domnu’ primar, eu aş vrea doar un singur lucru: sǎ nu cumva sǎ avem, ulterior, dupǎ doi, 

trei ani, sǎ ne reproşaţi dumneavoastrǎ iar,  cum ne-aţi reproşat vizavi de Edil Urban, cǎ… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pǎi, dupǎ trei ani, n-o sǎ mai fiţi în Consiliul local. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vedem, peste trei ani. O sǎ vedem peste trei ani. Da. Mulţumesc foarte mult…Existǎ 

varianta de…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Poate mai sunt discuţii. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! 
 
Dl.Stelian Gima 
O singurǎ întrebare, domnule primar. Cu planul de astǎzi, cu creşterea numǎrului de acţiuni 

şi ajungerea la 33%, pe lângǎ beneficii vor apǎrea şi nişte obligaţii ale administraţiei locale. 
Credeţi cǎ se va descurca administraţia localǎ sǎ sprijine şi sǎ se implice financiar în proiectele 
care urmeazǎ  sǎ fie dezvoltate şi de unde va gǎsii acei bani pentru a se implica? 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, vǎ rǎspund. Noi avem 20% de când? Din 2008. Deci, de cinci ani. Cum ne-am 

descurcat pânǎ acum cu 20%, o sǎ ne descurcǎm şi de-acuma cu 33%, pentru cǎ investiţiile majore 
care se fac în infrastructura portuarǎ, nu le face APC-ul, le face statul. Fonduri europene şi aşa mai 
departe. Şi-aşa cum ne-am descurcat cu 20%, o sǎ ne descurcǎm şi cu 33% bine merci! 
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Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Numai în digul de Nord se fac investiţii de 150 de milioane de Euro şi Portul scoate 8. Pǎi, 

dacǎ ar trebui sǎ acopere din profit, ar însemna sǎ amaneteze profitul pe 20 de ani numai pentru 
digul de Nord, ceea ce nu e cazul, cǎ sunt fonduri europene, sunt …cu totul alt gen de investiţii. 

 
Dl.Iustin Roman 
Îmi mai permiteţi o întrebare? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da. 
 
Dl.Iustin Roman 
Scurt. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da. 
 
Dl.Iustin Roman 
De ce de doi ani de zile se administreazǎ Portul de cǎtre PSD, sub o formǎ sau alta, 

consiliul de administraţie şi …? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pe 109! Aţi auzit de Ordonanţa 109? 
 
Dl.George Papari 
Au fost aleşi, pe 109… 
 
Dl.Iustin Roman 
Da. O.K.! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Cine a dat ordonanţa 109? 
 
Dl.Iustin Roman 
Foarte bine, sunt colegii dumneavoastrǎ …. 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Cine a dat ordonanţa?  
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Iustin Roman 
Numai douǎ secunde… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu, rǎspundeţi-mi şi dumneavoastrǎ. Facem un dialog. 
 
Dl.Iustin Roman 
Şi nu înţeleg de ce nu ridicaţi aceste preţuri la închiriere? 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Vreţi sǎ vǎ spun şi altceva? Da, haideţi sǎ jucǎm cu cǎrţile pe faţǎ. Pentru cǎ existǎ un 

interes major al oamenilor pe care dumneavoastrǎ, acum, încercaţi sǎ-i susţineţi aici şi sǎ îi 
victimizaţi, da?, care întotdeauna , întotdeauna s-au plans cǎ ei sunt…cǎ ei nu pot… 

 
Se fac comentarii în salǎ. (Ei sunt amǎrâţii…) 
 
Dl.Daniel Georgescu 
S-au plans cǎ ei nu pot sǎ…Ca sǎ înţeleagǎ toatǎ lumea, în momentul în care va intra 

administraţia publicǎ localǎ în Port, se va schimba regula jocului. Şi atunci când noi o sǎ facem o 
propunere în care o sǎ le spunem: “Domn’e, vreau sǎ te remodernizezi…”…Pentru cǎ toatǎ lumea 
ţipǎ cǎ Portul Constanţa este unul dintre cele mai mari şi cele mai scumpe porturi, o sǎ vedeţi cǎ 
datoritǎ tehnologiei care existǎ la aceşti mastodonţi, care peste noapte s-au îmbogǎţit, da?, şi care 
au profituri de zece ori mai mari decît toatǎ administraţia…Dacǎ îi iau pe fiecare în parte… 

 
Dl.Iustin Roman 
Domnu’ director, dar plǎtesc taxe. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Plǎtesc nişte taxe infime… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da, infime, am vǎzut, 0,02… 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Domnu’ Roman, faceţi o socotealǎ…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog sǎ-l ascultaţi pe dl.Georgescu. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
…cât era dolarul în 2005, cât era energia în 2005, cât erau toate cheltuielile şi o sǎ vedeţi ce 

diferenţe sunt, de 450-500%. Este diferenţa între bani pe care îi plǎteau în 2005 şi pe care îi 
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plǎteşte acum, da? , iar Administraţia Portului Constanţa n-a putut sǎ se dezvolte din cauza la 
aceşti mastodonţi…. 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnu’Georgescu pentru aceste explicaţii… 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Vine evaluatorul şi spune cǎ este un preţ de 5 Euro/mp, iar el plǎteşte 0,05 cenţi! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnu’ consilier Georgescu! Vǎ rog! 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Domnu’ primar, v-aţi exprimat inteţia de a retrage tot profitul din administraţia portuarǎ 

sub formǎ de dividende, da? Sau poate am înţeles greşit? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu, nu, aţi înţeles greşit. Eu am spus aşa: tot profitul care va veni şi va fi repartizat ca 

dividende, da?, pentru cǎ poate…Spre exemplu, Portul scoate 8 milioane, acuma. În opinia mea, cu 
un bun mamagement şi cu o deschidere şi cǎtre alţi operatori, şi cǎtre concurenţǎ, ar trebui sǎ 
scoatǎ, dupǎ 2-3 ani de zile, 40 de milioane. Din 40 de milioane, poate stabili AGA, ca 20 sǎ 
rǎmânǎ pentru investiţii şi 20 sǎ se împartǎ ca dividende. Banii, toţi, care vor veni ca dividende, 
mi-am exprimat dorinţa de a fi direcţionaţi în suplimentarea subvenţiei de energie 
termicǎ/electricǎ. Am fost clar? Deci nu tot profitul sǎ se împartǎ ca dividende, ci cei care vor veni 
ca dividende, dupǎ ce AGA…. unde, repet, noi nu suntem  majoritari! Ar fi fost bine, da’ nu 
suntem noi, avem 33%. Mai sunt şi privaţi... Orice aţi spune dumneavoastrǎ, e fondul Proprietatea, 
care-i condus de …Ce daţi din cap? Templethon. Americanii. Ei decid, nu?! 20% , noi 33%   sǎ 
vedem cine o mai fi pe bursǎ. Treaba nu-i aşa simplǎ. V-aţi lǎmurit? 

 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Deci, eu nu înţeleg… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Cum, domn’e, nu-nţelegeţi?! Deci, toţi banii care vor fi repartizaţi ca dividende, şi  vor veni 

la noi, nu tot profitul va fi repartizat ca dividende. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Am înţeles, dar Portul este un obiectiv  cu o listǎ foarte lungǎ de investiţii şi, dacǎ se fac 

toate astea… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mulţumesc. Mai doreşte altcineva sǎ intervinǎ? Vǎ rog, doamnǎ! 
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D-na Ana Marcu 
Problema Portului este o problemǎ serioasǎ şi trebuie discutatǎ în mod serios. Sunt puţin 

intrigatǎ de faptul cǎ ne arǎtǎm stupoarea pentru faptul cǎ unele societǎţi comerciale care activeazǎ 
în Portul Constanţa înregistreazǎ profit. Indiferent cât este el. Deci, calitatea noastrǎ de aleşi locali, 
în calitatea aceasta nu cred cǎ trebuie sǎ dezvoltǎm atitudine nici de judecǎtori, nici de competitori, 
nici de specialişti, pentru cǎ aici am intrat pe baza unui vot şi nu pe baza unui examen de admitere. 
Aşa cum în cazul preluǎrii CET-ului, da?, se gândeşte, şi în cadrul Comisiei 1 – buget,finanţe s-a 
discutat despre elaborarea unui plan în care sǎ se asigure cadrul legal necesar acestei preluǎri, 
precum şi cǎile de eficientizare, mǎ gândesc cǎ în cazul în care vorbim de un obiectiv de interes 
naţional, trebuie sǎ apelǎm la specialişti. Într-adevǎr, sǎ folosim experienţa noastrǎ proprie şi 
înţelepciunea noastrǎ şi sǎ vedem care sunt cǎile de eficientizat, care pot duce la maximizarea 
profitului, indiferent dacǎ acest profit aparţine unei companii de stat sau unui agent privat. De ce 
spun asta? Pentru cǎ agenţii economici din Portul Constanţa asigurǎ locurile de muncǎ a peste 30 
de mii de oameni. Ne intereseazǎ, în calitate de consilieri locali, veniturile la bugetul local. Total 
adevǎrat! Ne intereseazǎ, într-adevǎr, ca locuitorii Constanţei sǎ plǎteascǎ o gigacalorie cât mai 
redusǎ. În momentul în care oamenii din Port, da?...Pentru cǎ domnul primar a spus ceva de genul: 
“Domn’e, firma “X..”, nu vreau sǎ dau nume, “nu va mai realiza profit de 6 milioane, va realiza 
profit de 5 milioane 500”. Firma “X” este privatǎ. S-ar putea sǎ ia mǎsura sǎ dea afarǎ nişte 
oameni sau sǎ-şi mǎreascǎ tarifele care sǎ afecteze alţi agenţi economici, la rândul lor. Deci, din 
punctul acesta de vedere, este necesar, pentru o astfel de mǎsurǎ, pentru o astfel de hotǎrâre de 
guvern, sǎ existe o dezbatere publicǎ.Chiar dacǎ rǎspund sau nu rǎspund, trebuie fǎcutǎ cu toţi 
reprezentanţii din Portul Constanţa, pentru cǎ sunt importanţi. Pe noi ne intereseazǎ, aşa cum a 
spus domnul primar, nu numai noii investitori, ne intereseazǎ toţi investitorii existenţi în Constanţa 
şi care asigurǎ locuri de muncǎ. Mai important, pentru fiecare cetǎţean, este sǎ-şi pǎstreze locul de 
muncǎ şi sǎ-şi poatǎ plǎti factura decât sǎ n-aibe loc de muncǎ şi sǎ beneficieze de ajutor de şomaj. 
Deci, ǎsta este un punct de vedere de care trebuie sǎ ţinem seama, nu  cǎ este al meu. Şi încǎ o datǎ 
vǎ spun, mi se pare periculos sǎ dezvoltǎm în cadrul Consiliului Local atitudini de judecǎtori, 
competitori sau specialişti. Suntem aleşi locali şi trebuie sǎ ne respectǎm unii pe alţii, sǎ respectǎm 
orice opinie, mai ales opinia agentului economic din Portul Constanţa. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc! 
 
Dl.George Papari 
Doamna Marcu, de chestia asta se ocupǎ managerul instituţiei, respectiv directorul general 

şi cu preşedintele Consiliului de administraţie. Ei au plan de management, care este aprobat de 
Adunarea Generalǎ.. 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.George Papari 
Acest plan de management include toate aceste probleme, de profit, cât estimeazǎ profitul 

în fiecare an, de unde… Acest plan de management este fǎcut de specialişti. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Radu Bogdan Matei 
Este finalizat acest plan de management? 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Da, da, este finalizat şi aprobat. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Doamnǎ, pot sǎ vǎ rǎspund şi eu ceva? Sigur cǎ, în momentul ǎsta, lucreazǎ 30 de mii de 

oameni în Port. Ar trebui sǎ lucreze 50 de mii de oameni în Port. 
 
D-na Ana Marcu 
Total de acord. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Total de acord. Dar dacǎ Portul este blocat şi nu se permit alte investiţii, unde sǎ lucreze 

restul….  
 
D-na Ana Marcu 
Nu se permite, de cître cine?! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Eu v-am ascultat pe dumneavoastrǎ, da? Ieri am vorbit cu cel de la Chimpex şi mi-a spus cǎ 

vrea sǎ facǎ investiţie de 40 de milioane de Euro şi este blocat de minister. Dacǎ ar bǎga 40 de 
milioane de Euro într-un siloz, ar mai lucra acolo încǎ o mie de oameni! Da? v-am dat exemplu 
concret, cu finanţare, cu tot ce trebuie. E blocat de minister, ministerul liberal pe care l-aţi condus 
dumneavoastrǎ! Doi. Sigur cǎ firmele fac profit dacǎ plǎtesc nimic statului. Orice hotel de aici, din 
Mamaia ar face profitul dublu dacǎ n-ar mai plǎti nimic! Numai cǎ sunt şi oamenii cǎrora trebuie 
sǎ le plǎteascǎ…şi statul şi primǎria…Cum adicǎ, sǎ se îmbogǎţeascǎ ǎla, sǎ facǎ 10 milioane 
profit neplǎtind nimic? Sǎ plǎteascǎ sumele corecte şi actualizate şi el sǎ-şi facǎ profitul. Sǎ nu mai 
facǎ profitul uriaş de 6 milioane de Euro, sǎ-şi plǎteascǎ sumele şi sǎ facǎ profitul de 5 milioane de 
Euro. Sau, dacǎ vrea sǎ-ţi creascǎ profitul, sǎ facǎ reinvestiţii! Nu toţi banii pe care îi face 
dumnealui în firma aia, profit, sǎ ia dividende,  sǎ cumpere maşini de sute de mii de Euro 
beizadelelor sǎ se plimbe prin oraş! Da, am încheiat discuţia. Eu cred cǎ ar trebui sǎ supuneţi la 
vot. Mie mi-e limpede şi poziţia dumneavoastrǎ, a liberalilor, şi a PD-ului, care sunteţi nǎimiţi şi 
susţineţi milionarii, securişti, din Port. Mie mi-e clarǎ povestea… cu fel de fel de tertipuri, fel de 
fel de planuri, fel de fel de gânduri, sǎ rǎmânǎ milioanele acolo, sǎ nu plǎteascǎ valoarea realǎ, sǎ 
ţinǎ în continuare Portul blocat sǎ nu permitǎ investiţii, ca sǎ aibe ei monopol, milionarii de-acolo, 
care v-au nǎimit şi v-au şi finanţat! 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc, domnule primar! 
 
D-na Ana Marcu 
Domnule primar…. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, staţi puţin, cǎ intrǎm într-un dialog dintrǎsta, care, parcǎ,  nu se mai terminǎ. 
 
Se fac comentarii în salǎ.  
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog sǎ-mi permiteţi, în calitate de preşedinte de şedinţǎ, sǎ spun câteva lucruri şi eu. 

Cred cǎ intrǎm pe discuţii care, eventual, am putea sǎ le avem dupǎ ce mǎrim cu cei 13%. 
Deocamdatǎ asta ni se cere: acordul pentru aceastǎ problemǎ. Dumneavoastrǎ ridicaţi probleme de 
management, care este o altǎ chestiune, din punctul meu de vedere, şi alte lucruri care, sigur cǎ vor 
veni în viitor. Ceea ce nu trebuie sǎ uitǎm noi aici este cǎ este un  pas extrem de important. Noi 
trebuie sǎ întoarcem munca celor 30 de mii de oameni din Port cǎtre ei, cǎtre comunitatea 
constǎnţeanǎ. Şi asta este calea. Eu cunosc bine istoria Portului. Am scris o carte care a apǎrut în 
douǎ ediţii. Sigur cǎ Portul a fost în braţele statului, cǎ aici s-au fǎcut investiţiile cele mai mari, 
pânǎ la Primul Rǎzboi Mondial, dintr-o provincie istoricǎ, de aproape 70 de milioane lei aur, când 
leul era… te duceai cu el la Paris şi vorba aceea, stǎtea lângǎ valutǎ. Dar ne-am schimbat, doamnǎ. 
Suntem în Uniunea Europeanǎ şi trebuie sǎ gândim şi sǎ facem exact ce se face în marile porturi, 
ca sǎ putem sǎ dezvoltǎm acest Port, pentru cǎ este cel mai mare şi are un  rol, cum bine ştiţi, 
geostrategic, geoeconomic important. Mulţumesc! Trecem la vot. 

 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Încǎ nu suntem gata de vot. Mai e puţin de discutat. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnu’ Matei, v-am dat cuvântul, nu vǎ supǎraţi. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Domnu’ preşedinte…. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Supuneţi la vot dacǎ continuǎm discuţiile sau dacǎ trecem la vot. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. Procedǎm aşa. Sunteţi de acord sǎ continuǎm discuţiile sau nu? Cine este pentru? Da, 

poftiţi, domnu’ viceprimar! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Excelenţele dumneavoastrǎ, doamnelor şi domnilor, constat cǎ s-a înfierbântat puţin 

atmosfera. Înainte de a trece la vot aş vrea sǎ vǎ adresez o rugǎminte, doamna secretar. Grupul 
PSD solicitǎ votul nominal şi menţionarea acestuia în procesul-verbal. Unu. Doi. Sunt de acord cu 
ce a spus doamna Marcu. Ar trebui sǎ vedem ceea ce ne uneşte şi cred cǎ de data aceasta ar trebui 
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sǎ ne uneascǎ interesele constǎnţenilor. Toate celelalte discuţii gen “ce se va întâmpla ulterior”, 
“listarea”, hai sǎ vedem în primul rând  cǎ hotǎrârea noastrǎ de consiliu local va fi pusǎ în aplicare. 
Vǎ reamintesc cǎ în luna octombrie…nu, noiembrie, a anului 2012, am mai adoptat o hotǎrâre de 
consili local, cu preluarea a 31 %, care nu a fost pusǎ în aplicare. Eu, ca şi constǎnţean, m-aş 
mulţumi ca mǎcar acest 13%.... acest demers administrativ al noastru sǎ fie urmat de un act 
normativ. Abia  dupǎ aceea sǎ vedem….sǎ ne certǎm. Eu nu vreau sǎ ne certǎm. Mai mult decât 
atât, vreau sǎ vǎ spun cǎ uşa a fost deschisǎ, şedinţele sunt publice. Dupǎ cum vedeţi, oricine poate 
sǎ vinǎ. Intenţia a fost una extrem de clarǎ. Panourile electorale au fost  în tot oraşul. Domnul 
primar a fost pe panouri, împreunǎ cu toţi candidaţii USL, susţinând trecerea Portului cǎtre 
Constanţa. Dintr-o datǎ suntem surprinşi?! Noi facem ceea ce am promis. Modalitatea prin care o 
facem este una, din punctul meu de vedere, extrem de transparentǎ. Aşa cǎ, rǎmânem deschişi, cel 
puţin grupul PSD, la dialog, atât cu sindicatele cât şi cu patronatele. Nu trebuie sǎ ne învrǎjbim, 
aşa cum ne-a arǎtat domnul Preşedinte vreme de 10 ani de zile. Şi mǎ bucur cǎ îşi încheie, în 
sfârşit, mandatul. Nu trebuie sǎ facem acte normative doar de dragul de-a le face, aşa cum a fǎcut 
domnul Boc care a dat o lege de listare a 5% şi nu s-a pus nici pânǎ astǎzi în aplicare. Ci cred cǎ 
lucrul cel mai important este sǎ ne vedem noi interesul nostru de constǎnţeni, de mandataţi ai 
cetǎţenilor Constanţei, în primul rand, dupǎ care sǎ mergem cǎtre Bucureşti şi sǎ ne batem pentru 
interesele noastre. Vǎ mulţumesc! Doamna secretar, propun aceastǎ manierǎ de vot. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Doriţi sǎ vǎ mai dau eu nişte elemente, din Port, concrete? Doamna Marcu, dumneavoastrǎ 

sunteţi cu finanţele. 
 
D-na Ana Marcu 
Da. Dar mai întâi, o rectificare. Cei 20%, da?, ai municipiului Constanţa, din  Port, au fost 

daţi de guvernul liberal. Deci, guvernul liberal a…. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Susţinut, mai mult de jumǎtate, de PSD, cǎ altfel… 
 
D-na Ana Marcu 
Avut o formulǎ de calcul în care statul era majoritar. Dar era  conştient cǎ şi comunitǎţii 

trebuia sǎ-i revinǎ ceva. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aşa. Şi? 
 
D-na Ana Marcu 
Deci, nu imputaţi liberalilor cǎ s-au opus ca veniturile care revin, cumva, sǎ zicem, de 

drept, comunitǎţii sǎ fie ale constǎnţenilor. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Acuma spun cǎ se opun. V-am spus, preşedintele dumneavoastrǎ. El este împotrivǎ. Dar, 

dacǎ vreţi, înainte de vot, o sǎ mai lǎmurim nişte chestiuni, concrete. Prin hotǎrâre de guvern s-a 
spus ca noilor operatori din Port sǎ li se închirieze numai 10+10 ani. Pe noile licitaţii. Vechii 
operatori din  Port, care fac aceastǎ opoziţie, acuma nu le-a mai rǎmas…cǎ opoziţie politicǎ nu mai 
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pot sǎ facǎ, numai de-asta…au contractele pe 50 de ani. Noilor operatori care vin şi liciteazǎ li se 
închiriazǎ cu de 10 ori preţul; vechilor operatori, prin ordin de ministru, dat de ministrul liberal 
Hellvig, li se închiriazǎ cu terifele de acum 20 de ani. Ne spune doamna director Marcela Frigioiu, 
care este membru în Adunarea Generalǎ a Acţionarilor. 

 
D-na Marcela Frigioiu 
În Consiliul de Administraţie. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
În Consiliul de Administraţie. Da? Mulţumesc! Haideţi, la vot. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc! Deci, stimaţi colegi, am ascultat puncte de vedere. Eu vǎ rog sǎ facem acest 

pas, pe care eu îl vǎd extrem de important, în perspectivǎ, pentru comunitatea constǎnţeanǎ. 
Deci, supun  la vot proiectul de hotǎrâre. Cine este pentru? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Modalitatea de vot.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Modalitatea de vot. Da. Deci, s-a propus sǎ votǎm…. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Supuneţi propunerea domnului viceprimar… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, propunerea domnului… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
De vot individual. Doamna secretar îi citeşte şi… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, propun sǎ ne exprimǎm punctul de vedere prin  vot, în legǎturǎ cu ceea ce a propus 

domnul viceprimar Decebal Fǎgǎdǎu, deci, vot individual.  
Cine este pentru? Mulţumesc! Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. Da, deci, o sǎ citesc numele fiecǎrui consilier şi o sǎ consemnez. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
D-na Marcela Enache 
Ali Denis. 
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Se fac comentarii în salǎ. (Ridici cartonaşul.) 
 
D-na Marcela Enache 
Pentru,da? 
 
Dl.Ali Denis 
Da, da, da. 
 
D-na Marcela Enache 
Dl.Ciorbea Valentin.  
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Pentru. 
 
D-na Marcela Enache 
Dl.Chirondojan Vasile. Pentru. 
D-na Cojoc Marioara. 
 
D-na Cojoc Marioara. 
Categoric, da. 
 
D-na Marcela Enache 
Dobre Mircea. 
 
Dl.Dobre Mircea. 
Pentru. 
 
D-na Marcela Enache 
Dl.Fǎgǎdǎu Decebal. Pentru. 
Georgescu Daniel. Pentru. 
Ibraim Temur. Pentru. 
Onciu Carmen. Pentru. 
Papari George. Pentru. 
Pîrvulescu Valentin. Pentru. 
Popescu Rǎducu. Pentru. 
Rǎsǎuţeanu Costin. Pentru. 
Stan Gabriel. Pentru. 
Vişan George. Pentru. 
Ene Valeriu. Pentru. 
Roşu Vasile. 
 
Dl.Vasile Roşu 
Pentru. 
 
D-na Marcela Enache 
Candidatu Gabriel. 
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Dl.Gabriel Candidatu 
Pentru. 
 
D-na Marcela Enache 
Dede Perodin. Pentru. 
Dl.Şurghie Valentin. Pentru. 
Dl.Chesoi. Pentru. 
Dl.Lixandru este absent. 
D-na Marcu Ana. Împotrivǎ. 
Dl.Matei. Împotrivǎ. 
Dl.Gima. Împotrivǎ. 
Dl.Roman. Împotrivǎ. 
D-na Tuşa. Împotrivǎ. 
Deci, avem 5 voturi împotrivǎ şi 21 de voturi pentru. Proiectul a trecut. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da. eu vreau sǎ vǎ mulţumesc, consilierilor de la PSD, celorlalţi consilieri care aţi votat 

pentru. Vreau sǎ vǎ spun cǎ, faptul cǎ, la un moment dat, s-au mai înfierbântat, la vedere, în presǎ, 
pe dedesubturi, cu controale…Sigur, existǎ fel de fel de lupte. Asta nu înseamnǎ cǎ dacǎ noi vom 
deveni acţionari acolo, cu 33%, noi suntem, aşa cum a spus domnul Fǎgǎdǎu, într-un conflict cu 
cineva. Eu, acum, de faţǎ cu dumneavoastrǎ şi cu Consiliul local, vreau sǎ le adresez o invitaţie 
tuturor operatorilor din Port, liderilor de sindicat sǎ vinǎ şi sǎ discutǎm despre viitorul Portului, 
despre cum ar trebui sǎ se dezvolte şi, în opinia mea, despre cum ar trebui sǎ facǎ Portul din 
Constanţa sǎ urmeze exemplul staţiunii Mamaia, care este un exemplu de reuşitǎ şi de colaborare 
între autoritate, privaţi şi oamenii care muncesc, pentru cǎ îmi spuneaţi cǎ în Port muncesc 30 de 
mii de oameni. Vǎ spuneam cǎ ar trebui sǎ munceascǎ 50 de mii. În Mamaia munceau 10-15 mii 
de oameni şi acuma muncesc 30 de mii. În zece ani de zile. Aşa trebuie sǎ se întâmple şi în Port. 
Vǎ mulţumesc, încǎ o datǎ! 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc, domnule primar! Cu aceasta, declar închisǎ şedinţa de astǎzi. Ne vedem luni la 

ora 12,00. Mulţumesc! 
 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 

             
     Valentin Ciorbea 

   
 
SECRETAR, 

         
         Marcela Enache 

 
 
 


