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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 07.04.2014, orele 12°°, în şedinţa ordinarǎ a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  21  consilieri ( absenţi: dl.Gima Stelian,  dl.Lixandru 
Virgil,dl.Matei Radu Bogdan,  dl.Popescu Rǎducu, dl.Roman Iustin şi d-na Tuşa Sorina), 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 domnul consilier 
Ciorbea Valentin. 
 
 Dl.Valentin Ciorbea 
 Bunǎ ziua, stimaţi colegi, domnule primar, Astǎzi ne-am reunit în şedinţa, sǎ-i 
spunem,  sǎ zicem, obişnuitǎ a lunii aprilie. Salutǎri, reprezentanţilor executivului din 
Primǎrie şi a dragilor de la presǎ! Dupǎ şedinţa de sǎptǎmâna trecutǎ, eu aş defini-o 
memorabilǎ,  ne întâlnim astǎzi pentru o şedinţǎ în care avem o ordine de zi pe care 
dumneavoastrǎ aţi primit-o. Vǎ fac cunoscut cǎ sunt retrase punctele 10 şi 17. Înainte de a 
supune ordinea de zi la vot, prezenţa…. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Sunt prezenţi 23 de consilieri. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Douǎzeci şi trei sunt prezenţi, deci, şedinţa este statutarǎ. Intrǎm în ordinea de zi. 

Punctul 1: “Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local din data de 
05.03.2014.” Cine este pentru? 

 
Dl.Tudorel Chesoi 
Da’ nu supuneţi la vot ordinea de zi şi ordinea suplimentarǎ? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Supun la vot aprobarea ordinei de zi, cu cele douǎ puncte retrase. Cine este pentru? 
 

  
D-na Marcela Enache 

 Avem 23 de voturi pentru. 
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Se fac comentarii în salǎ. (Supuneţi la vot şi ordinea suplimentarǎ.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Unde sunt? A, erau alǎturi. Mai avem , la ordinea suplimentarǎ, încǎ trei puncte. Vǎ 
rog sǎ ne pronunţǎm . Cine este pentru cele 3 puncte de la ordinea suplimentarǎ? Mulţumesc! 
Împotrivǎ, cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Intrǎm în ordinea de zi. Punctul 1:  

“Aprobarea procesului verbal al şedinţei Consiliului local din data de 
05.03.2014.” 

Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Punctul 2:  

“Aprobarea procesului verbal al şedinţei de îndatǎ a Consiliului local din data 
de 03.04.2014.” 

Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Punctul 3:  

“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul 
2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Domnul Decebal Fǎgǎdǎu, vǎ rog ! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Bunǎ ziua, stimaţi colegi! Aş dori sǎ fac un amendament. Aş dori ca la Cap.51 din 

“Lista de studii şi proiecte pe anul 2014” sǎ redenumim un capitol în “Strategii locale de 
alimentare cu energie termicǎ a municipiului Constanţa”.  

Dupǎ cum ştiţi, aveam o sumǎ de bani. În şedinţa  anterioarǎ, ordinarǎ, am alocat o 
sumǎ de bani pentru un  studiu de oportunitate legat de Cazino, încǎ o sumǎ de bani legatǎ de 
planul de acţiune pentru eficienţa energeticǎ a municipiului Constanţa şi restul rǎmǎsese cu 
titlul vechi. Dupǎ ce am fost la Bucureşti şi am vorbit cu colegii de la RADET Bucureşti, 
Consiliul General al capitalei, Ministerul Energiei, elaborǎm şi noi strategia de alimentare cu 
energie termicǎ a municipiului Constanţa, din restul de bani. Deci, nu luǎm nimic din bani, ci 
facem doar o redenumire a acestui capitol. Vǎ mulţumesc! 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc! Supun la vot propunerea…Da, vǎ rog, domnu’….! 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Dacǎ tot suntem la capitolul buget,  vreau sǎ întreb, pentru cǎ au trecut deja 3 luni de 

când am vorbit cu reprezentanţii elevilor şi studenţilor din Constanţa, şi vreau sǎ întreb dacǎ 
s-a gǎsit o soluţie pentru sprijinirea lor la transportul în comun. Era vorba de o şedinţǎ 
comunǎ… 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Ştiu cǎ s-a constituit, atunci, o comisie…. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Nu s-a constituit, şi vreau sǎ ştiu ce s-a mai întâmplat. 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Comisia 1, trebuia sǎ-i convoace…) 
 
Dl.Mircea Dobre 
Deci, trebuie o anumitǎ metodologie, de urmǎrire a celor care beneficiazǎ, şi aşteptǎm 

un punct de vedere de la Serviciul Juridic. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu cred cǎ precizarea este binevenitǎ. Da? O sǎ vedem ce se va întâmpla dupǎ poziţia 

oficilui juridic. Mulţumesc! 
Punctul 4:  
“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Arhiepiscopiei Tomisului. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Aţi supus la vot amendamentul….? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Amendamentul, hotǎrârea…) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu le-am supus? Mǎ scuzaţi! M-a derutat….Da. Supun aprobǎrii amendamentul 

propus de dl.Decebal Fǎgǎdǎu. Cine este pentru? Împotrivǎ? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivǎ. Au votat împotrivǎ: dl.Gima,.d-na Tuşa 
şi dl.Roman 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Şi acum, hotǎrârea în întregime. Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 20 de voturi pentru, 3 voturi împotrivǎ. Au votat împotrivǎ: d-na Tuşa, 
dl.Roman şi dl.Gima. Hotǎrârea a trecut. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
A trecut. Mulţumesc! Punctul 4:  
“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar 

Arhiepiscopiei Tomisului. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru ? Împotrivǎ ? Abţineri ? 

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 5:  
“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei nr.1 la H.C.L. nr. 

462/2009 pentru participarea municipiului Constanţa la “Programul naţional de 
îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi” cu 
proiectul „Amenajare parc Carol I, municipiul Constanţa” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Dacǎ nu sunt probleme: 
Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivǎ ? Mulţumesc ! 

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 6:  
“Proiect de hotărâre privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor 

imobile (terenuri şi/sau clădiri) aparţinând domeniului privat al municipiului 
Constanţa . » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Aici avem buletin de vot.  
 
D-na Marcela Enache 
Sxtabiliţi sǎ se voteze la sfârşit. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da.Eu propun sǎ se voteze prin buletin şi dupǎ ce o sǎ vedem care este rezultatul, o 

supun la vot . Sunteţi de acord? 
Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 23 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 7:  
“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 100/27.02.2012 în vederea 

organizării de activităţi festive pentru pensionari, cu prilejul zilei de 1 Mai. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru ? Împotrivǎ ? 
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D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. A venit şi dl.Vişan 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumresc! A trecut. Punctul 8:  
“Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei autonome de 

distribuire a energiei termice Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale aferente 
anului 2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Avem întrebǎri, probleme ? Nu. Votǎm 
Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivǎ ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 9:  
“Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale Regiei autonome de 

transport în comun Constanţa cu privire la plata obligaţiilor fiscale aferente anului 
2014. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Sunt discuţii ? Nu.  
Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivǎ ? Mulţumesc ! 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 10 s-a retras. Punctul 11:  
“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 49/2014 privind aprobarea 

unor cheltuieli de reprezentare şi protocol pe anul 2014. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru ? Abţineri ? Împotrivǎ ? Mulţumesc ! 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 12: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea prin vânzare directă a autovehiculelor 

abandonate sau fără stăpân intrate în proprietatea municipiului Constanţa. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Aici avem buletin de vot. Vǎ supun la vot propunerea de a fi votatǎ la sfârşit, dupǎ ce 

se numǎrǎ voturile. Cine este pentru? Da, mulţumesc! Împotrivǎ? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
A trecut propunerea.Punctul 13: 
“Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor 

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa. » 
         - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

Cine este pentru ? Împotrivǎ ? Abţineri ? Mulţumesc ! 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 14: 
“Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a Sentinţei Civile 

nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Domnul Decebal Fǎgǎdǎu, vǎ rog! 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Excelenţele voastre, stimaţi colegi, întrucât aţi vǎzut ce se întâmplǎ, mai nou, prin 

nepunerea în aplicare a hotǎrârilor de instanţǎ, adminiastraţia, la iniţiativa domnului primar, 
împreunǎ cu tot staful administraţiei face o inventariere a tuturor hotǎrârilor de instanţǎ şi le 
pune de îndatǎ în aplicare, indiferent de conţinutul acestora. În schimb, aceastǎ hotǎrâre de 
Consiliul local, nǎscutǎ dintr-o sentinţǎ definitivǎ şi irevocabilǎ, pe mine, ca şi consilier, m-a 
înspǎimântat. Pentru cǎ este, cred,  prima oarǎ în care vǎd cǎ o instanţǎ ne ordonǎ, nouǎ, în 
calitate de aleşi locali, ce şi cum sǎ votǎm. Una este sǎ iniţiezi acest proiect de hotǎrâre, şi 
instanţa dǎ sarcinǎ executivului, domnului primar sǎ iniţieze proiectul de hotǎrâre şi alta este 
sǎ îi spui fiecǎrui consilier local, rezultat al unui proces democratic de alegeri, cum sǎ voteze. 
Proiectul face referire la atribuirea unui loc de veci. Ţin sǎ vǎ anunţ cǎ noi, dacǎ, astǎzi 
votǎm pentru atribuirea acestui loc de veci, mine vom avea o coadǎ interminabilǎ., pentru cǎ 
legea dǎ drepturi şi foarte puţine obligaţii. Aşa cǎ, toţi cei care vor avea dreptul se vor 
îndrepta împotriva municipiului şi instanţa, având deja putere de lucru judecat, ne va ordona 
nouǎ, aleşi locali, cum sǎ votǎm. Acesta este motivul pentru care eu, personal, voi vota 
împotriva acestui proiect de hotǎrâre. Şi, consider cǎ decizia a fost dusǎ la îndeplinire: a fost 
propus proiectul. Mai departe, împotriva atribuirii, eu votez pentru. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, am ascultat explicaţiile şi propunerea domnului Decebal Fǎgǎdǎu. Dacǎ mai sunt, 

mǎ rog, puncte de vedere? Da, îl supunem la vot… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Prin proiectul de hotǎrâre se propune atribuirea unui loc de veci, un spaţiu comercial 

şi atribuirea unui teren pentru construirea unei locuinţe… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Eu m-am expimat. Colegii consilieri… 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Dumneavoastrǎ v-aţi exprimat pentru acordarea  locului de veci… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Eu mi-am justificat modul de vot… 
 
Dl Radu Ştefan Mazǎre 
Da, şi locuinţǎ…Da’ cum se atribuie locul de veci? De ce? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Pǎi, da’ gǎsiţi în documentaţie sentinţa. Nu trebuie sǎ vǎ aminteascǎ domnul ce 

cuprinde. E decizia fiecǎruia… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Eu v-am spus, asupra atribuirii de terenuri au mai fost hotǎrâri de instanţǎ 

pentru/împotrivǎ, dupǎ cum a judecat fiecare instanţǎ. Este o practicǎ neunitarǎ. Dar asupra 
locului de veci avem un pionierat şi v-am spus cǎ mâine ne vom trezi în faţa acestui proces: o 
sǎ avem zidul chinezesc în faţǎ la Centrul de Informare Cetǎţeni – toatǎ lumea va solicita 
locuri de veci. Ceea ce nu este corect, pentru cǎ suntem limitaţi, din punct de vedere 
administrativ. Mai mult de atât, mi s-a pǎrut extrem de periculos cǎ ni se dicteazǎ nouǎ cum 
sǎ votǎm. Pǎi, atunci, de ce mai facem alegeri?! 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Pǎi, da’ eu nu înţeleg ceva. Sǎ-i atribui, cum? 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Sentinţa spune aşa, pentru cǎ este vorba de un revoluţionar, sǎ i se atribuie…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
A, e revoluţionar! Zi aşa, dragǎ, cǎ e revoluţionar. 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Sentinţa spune sǎ i se atribuie un loc de veci, un teren în vederea construirii unui 

spaţiu comercial …. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Ai, nu  spune! Eu sunt împotrivǎ…Dacǎ m-aţi întreba…Dacǎ aş avea drept de vot. 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Pǎi, sunt toate trei trecute în sentinţǎ… 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Toate trei. 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Şi un lot de 500 mp.în intravilan, în vederea  construirii unei locuinţe proprietate… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Lasǎ, cǎ la Revoluţie au fost la Casa Albǎ cu puşca. Ştiu exact… 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Am înţeles cǎ…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
….eu, Radu Mazǎre… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Domnu’ preşedinte, conduceţi şedinţa sau….? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Doamna directoare, omul este aici, în salǎ...) 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Vǎ rog sǎ conduceţi sedinţa… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu conduc eu şedinţa… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, da. Un moment. 
 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
…domnul profesor. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu propun sǎ trecem la   vot… 
 
Se fac comentarii în salǎ.(Haideţi sǎ-l ascultǎm şi pe el…) 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Domnu’preşedinte, dacǎ Consiliul e de acord, puteţi sǎ-i daţi cuvântul… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Corect. Pǎi, asta…. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
…. domnului… sǎ-şi spunǎ…. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
A propus domnul consilier…Cine este pentru, sǎ-l ascultǎm pe domnul….? Bun. 

Deci, Consiliul a fost de acord. Vǎ rog, foarte scurt, domnu’…! 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Bunǎ ziua! Ceea ce vreau sǎ vǎ spun este cǎ am câştigat în instanţǎ aceste drepturi pe 

care legea le stipuleazǎ, Legea 341/2004. Ce vǎ rog? Vǎd cǎ aici existǎ  contradicţie…Nu 
mai îmi daţi nimic, daţi-mi numai locul de veci, cǎ m-am apropiat de sfârşitul unui drum pe 
care l-am parcurs cu deminitate şi curaj. Daţi-mi sǎ dorm în pǎmântul românesc. Mǎcar asta. 
Am plǎtit un tribut aşa de scump pentru Revoluţie. Este adevǎrat, nu a ieşit cum am gândit, ci 
cum a gândit acest obosit şi blând popor român. ….Nu vǎ cer mult. Dacǎ nu-mi daţi şi locul 
acela, sǎ-mi construiesc o casǎ pentru cǎ acuma stau…..fǎrǎ luminǎ, fǎrǎ apǎ. Am o singurǎ 
vǎcuţǎ, pe  care o ţin ca sǎ mǎ întreţin. Am lucrat în învǎ’ǎmânt şi pensia mea nu este atât de 
valoroasǎ încât sǎ pot sǎ-mi plǎtesc medicamentele. 

Domnilor consilieri şi domnule primar, dacǎ consideraţi cǎ am cerut mult, insist, vǎ 
rog, mult, lǎsaţi-mi numai locul de veci.... Dacǎ aş mai putea şi aş mai fi util societǎţii….Am 
fost, 43 de ani, profesor de matematicǎ. Am modelat destine şi am format caractere, mi-am 
dat bunul meu acestei ţǎri şi acestui popor. N-am bǎtut campii, nu am fǎcut nimic.... 
împotriva legilor penale, sǎ fac ceva rǎu. Eu mi-am fǎcut datoria pentru ţara mea. Cer de la 
ţara mea aceste lucruri care le consider  meritate. Nu vreau sǎ plictisesc. Am prins, de-a 
lungul vieţii mele de 74 de ani, ferestre, în care am fost invitat  şi puteam sǎ fiu un om bogat. 
N-a fost în construcţia mea umanǎ acest lucru. Nu am vrut sǎ comand sufletului meu altceva 
decât adevǎrul. Nu am vrut aceastǎ lume şi nici nu o vreau. Nu am participat la nicio bandǎ 
politicǎ şi nu sunt nici om politic….Am gîndit cǎ trebuie sǎ-mi slujesc ţara şi poporul meu 
prin datoria mea, prin muncǎ, şi mi-am fǎcut-o pe deplin. Am fost invitat, imediat dupǎ 
Revoluţie, sǎ mǎ implic în fel şi fel de lucruri, pe care la timpul şi la felul meu de-a fi nu le-
am considerat… 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Domnilor, nu vǎ mai plictisesc. Dacǎ credeţi cǎ nu merit, cǎ justiţia a comis o eroare 

prin a-mi atribui aceste drepturi pe care le stipuleazǎ legea, nu mi le daţi. Nu mǎ voi îndrepta 
împotriva dumneavoastrǎ sub nici o formǎ. Voi rǎmânea  singur, precum sunt. Domnule, 
dumneavoastrǎ aveţi dreptate, domnule consilier,  ar putea sǎ vinǎ toţi, mulţi, sǎ cearǎ acest 
lucru. De ce cer eu acest lucru? Am ieşit cu pieptul deschis şi am primit uraganul în piept. 
Dupǎ 36 de ani de învǎţǎmânt, am fost scos afarǎ, prin ordinul ministrului, cǎ nu am vrut sǎ-l 
votez pe tovarǎşul Nicolae Ceauşescu. Am fost torturat în beciurile Securitǎţii. Foarte 
interesant, cei ce m-au torturat şi-au descoperit veleitǎţi de mari capitalişti! Mi-au ucis 
bǎiatul. În zadar m-am dus în justiţie sǎ cer dreptate. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da’ cine v-a ucis bǎiatul? 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Nu trebuie sǎ spun deschis aici, dar, dacǎ-mi permiteţi sǎ vin la dumneavoaastrǎ, vǎ 

voi da date concrete. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Nu, da’ când? Are vreo legǎturǎ cu faptul cǎ sunteţi revoluţionar, cu Revoluţia? 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Da, da, da. 
 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Adicǎ? A murit la Revoluţie? 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Da, atunci când am fost arestat. Am fost rǎpit, efectiv… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Când? 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
În ’89. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
În timpul Revoluţiei? 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
În timpul Revoluţiei mi-a fost dat…m-au scos de-acolo… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Deci, înainte de Revoluţie. 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Înainte de Revoluţie. Pe 26 octombrie, în Consiliul profesoral, am spus sǎ iasǎ la 

pensie tovarǎşul Nicolae Ceauşescu, sǎ vinǎ altul, cǎ ţara merge prost. Atunci, o parte din 
profesorii…Am realizat, atunci, teroarea psihicǎ ce domina asupra oamenilor. S-au fǎcut trei 
şedinţe, sǎ mǎ scoatǎ din învǎţǎmânt, prin votul colegilor mei. Nu au vrut colegii mei acest 
lucru. Atunci, am fost, efectiv, rǎpit şi bǎgat la anchetǎ. Mai mult decât atât, îi interesa cǎ 
sunt element al unei forţe strǎine. Le-am zis: nu am fost şi nici nu sunt. Faptul cǎ am recitat 
“Doina” lui Eminescu…a venit un colonel de securitate: ”Ia spune, mǎ şi mie ce e cu 
“Doina” aia?” O mai spun şi pentru dumneavoastrǎ, numai puţin, sǎ vedeţi cât ‘de actualitate’ 
este “Doina” lui Eminescu. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
E cunoscutǎ, domn’ profesor! 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Nu, nu, nu, domnu’ profesor,  nici de dumneavoastrǎ nu-i cunoscutǎ bine. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu zic cǎ da. 
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Dl.Gheorghe Buzincu 
“De la Nistru pân’la Tissa,  
Tot românul plunsu-mi-s-a,  
Cǎ nu mai poate strǎbate 
De-atâta strǎinǎtate.” Spuneţi dumneavoastrǎ, în continuare. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
“De la Nistru pân’la Tissa,  
Tot românul plunsu-mi-s-a,  
Cǎ nu mai poţi strǎbate… 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
“Cǎ nu mai poate” 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
“Cǎ nu mai poate strǎbate 
Ţara, de-atâta strǎinǎtate.” 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Deci, corect? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. “Las arhimandritului…” Nu, mai e pânǎ acolo, un pic… 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Astea-s glume sovietice. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
E…aţi venit dumneavoastrǎ… 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Lǎsaţi-mǎ s-o spun. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
E destul de lungǎ, domn’ profesor… 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
Nu-i nimic, eu o ştiu.  
”De la Nistru pân' la Tissa 
Tot românul plânsu-mi-s-a,  
Că nu mai poate străbate 
De-atâta străinătate.  
Din Hotin şi pân' la mare 
Vin muscalii de-a călare,  
De la mare la Hotin 
Mereu calea ne-o aţin; 
Din Boian în Vatra-Dornii 
Au mâncat omida cornii,  
Şi străinul te tot paşte 
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De nu te mai poţi cunoaşte.  
Sus la munte, jos la vale 
Şi-au făcut duşmanii cale,  
Din Sătmar pân' în Săcele 
Numai vaduri ca acele.  
Vai de biet român săracul!  
Înapoi tot dă ca racul,  
Nici cǎ-i merge, nici se-ndeamnă,  
Nu îi este vara, vară 
Nu e toamnă, toamna lui,  
Şi-i străin în ţara lui.  
De la Turnu-n Dorohoi 
Curg duşmanii tot puhoi 
Şi s-aşează pe la noi; 
Şi cum vin pe drum de fier 
Toate cântecele pier,  
Pier şi păsările toate 
De neagra străinătate; 
Numai umbra spinului 
La uşa românul .  
Îşi dezbracă ţara sânul,  
Codrul - frate cu românul - 
De secure se tot pleacă 
Şi izvoarele îi seacă - 
Sărac în ţară bogată!  
Ştefane, Măria Ta,  
Tu, la Putna, nu mai sta. 
Las' arhimandritului 
Toată grija schitului,  
Lasă grija sfinţilor 
În sama părinţilor,  
Clopotele ca sǎ batǎ 
Toată ziua, noaptea toatǎ,  
Doar s-a-ndura Dumnezeu,  
Ca să-ţi mântui neamul tău!  
Tu te-nalţă din mormânt,  
Să te-aud din corn sunând 
Şi Moldova adunând.  
De-i suna din corn o dată,  
Ai s-aduni Moldova toată,  
De-i suna de două ori,  
Îţi vin codri-n ajutor,  
De-i suna a treia oară 
Toţi duşmanii or să piară 
Din hotare în hotare - 
Cine-a iubit străinii,  
Mâncă-i-ar inima câinii,  
Mânca-le-ar casa pustia,  
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Şi neamul nemernicia!  
Să-i iubească ciorile 
Şi spânzurătorïle!” 
 
Domnu’ profesor…. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, domnu’ professor! Se vede că aveţi o cultură … Am ascultat parte a CV-

ului dumneavoastră. Am înţeles ce ne solicitaţi. Lăsaţi acum Consiliul să-şi spună punctul de 
vedere. Da, poftiţi, domnule consilier! 

 
Dl.Temur Ibraim 
Domnule preşedinte, m-am consultat cu colegii noştri şi propunem sǎ amânǎm acest 

proiect pentru şedinţa viitoare, ca sǎ analizǎm mai bine, în cadrul comisiilor, doleanţa 
respectivǎ şi sǎ încercǎm sǎ o rezolvǎm. 

 
Dl.Gheorghe Buzincu 
De 20 de ani … 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domn’ profesor, v-am ascultat, am înţeles … 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
De 20 de ani aştept acest moment. Nu mǎ mai amânaţi, cǎ mâine poate mor! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnu’ consilier, poftiţi! 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Eu vreau sǎ fac douǎ propuneri, dragi colegi. Una, sǎ…dacǎ şi domnul primar va fi de 

acord, sǎ analizeze prin audienţǎ individualǎ aceste solicitǎri, pentru cǎ ele diferǎ de la caz la 
caz, de la persoanǎ la persoanǎ. Şi a doua, aş propune Consiliului sǎ aprobǎm,  pentru 
domnul profesor, separat aceste…o aprobare de principiu, şi rǎmâne ca domnul primar sǎ 
gǎseascǎ… 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnul Fǎgǎdǎu. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
În primul rand, domn’ profesor, tot respectul pentru dumneavoastrǎ, pentru viaţa 

dumneavoastrǎ şi pentru activitatea dumneavoastrǎ. Luarea mea de poziţie nu are nici o 
legǎturǎ cu dumneavoastrǎ, ca individ,  ci cu rezultatul Revoluţiei. Eu le-am explicat 
colegilor mei, aleşi locali, cǎ mi se pare un precedent extrem de periculos ca o instanţǎ sǎ ne 
spunǎ nu doar ce sǎ votǎm ci şi cum sǎ votǎm. Aşa cǎ eu îmi menţin punctul de vedere de a 
vota împotriva acestei hotǎrâri de instanţǎ. În acelaşi timp, vǎ promit cǎ voi iniţia, alǎturi de 
domnul primar, analizând situaţia dumneavoastrǎ, un proiect de hotǎrâre privind acordarea 
unui loc de veci în concesiune, aşa cum am acordat, în mǎsura disponibilitǎţilor, tuturor celor 
care s-au încadrat. Nu avem atâtea posibilitǎţi materiale, dacǎ vreţi, fizice, încât sǎ 
rǎspundem miilor de solicitǎri. Nu am avut şi nu am nimic cu dumneavoastrǎ, nu v-am vǎzut 
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înainte, vǎ respect, atât mesesia cât şi rezultatul meseriei dumneavoastrǎ. Eu îmi menţin 
punctul de vedere de a vota împotriva acestui proiect de hotǎrâre şi de a iniţia, alǎturi, dupǎ o 
anchetǎ socialǎ, dupǎ ce aparatul administrativ al Primǎriei îşi va face treaba, o hotǎrâre de 
Consiliu local. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mulţumesc! S-a-nţeles. Vǎ rog, doamnǎ! 
 
D-na Sorina Tuşa 
O întrebare, pentru domnul viceprimar. În condiţiile în care dumneavoastrǎ propuneţi 

sǎ votǎm împotrivǎ… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu, doamnǎ, e o recomandare. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Da, am înţeles. Cum rǎmâne cu efectele hotǎrârârii de  instanţǎ, pentru cǎ ea produce 

efecte în continuare? 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Se vor stinge, pentru cǎ executivul şi domnul primar au pus în executare sentinţa. Au 

iniţiat acest proiect de hotǎrâre. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dumnealui poate merge pe executare silitǎ, sǎ ne solicite amendǎ civilǎ… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Gheorghe Buzincu 
N-am sǎ mǎ îndrept împotriva dumneavoastrǎ…. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu vǎd cǎ… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Asta nu înseamnǎ cǎ …. 
 
Se fac comentarii în salǎ. (S-a propus amânarea.) 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu cred cǎ amânarea acestei decizii este o soluţie. 
 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu. Eu ziceam ca sǎ gǎsim o soluţie, ca sǎ punem în aplicare, într-un fel, sentinţa. 
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Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Eu mǎ bucur cǎ avem aceastǎ dezbatere. Mi-am justificat modul în care voi vota eu, 

ca şi ales local. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Da, eu am înţeles, dar… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, s-au exprimat câteva puncte de vedere, dar este propunerea domnului consilier 

Timur, pe care trebuie s-o supun la vot. Deci, ea, precum aţi auzit, ne propune… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Au fost douǎ propuneri. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, douǎ propuneri. 
 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Una, de a vota aceastǎ hotǎrâre…şi a iniţia alta…. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Sau, de a amâna aceastǎ hotǎrâre şi a ne gândi cum procedǎm. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Sǎ hotǎrâm data viitoare. 
 

 Dl.Valentin Ciorbea 
Eu zic sǎ…. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Supuneţi-le la vot pe amândouǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Pe amândouǎ. Exact. Şi am început cu a domnului Timur, care aţi vǎzut ce a propus, 

sǎ se facǎ o evaluare, mǎ rog, a situaţiei respective şi dupǎ aceea sǎ se vinǎ cu o soluţie, cu o 
nouǎ hotǎrâre. 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Adresaţi întrebarea corect: “Cine este pentru amînarea hotǎrârii?”. 
 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Cine este pentru amînarea hotǎrârii? 
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D-na Marcela Enache 
Pentru amînare avem 14 voturi pentru, 10 voturi împotrivǎ. 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Da, nu mai are rost sǎ supuneţi la vot hotǎrârea. Se amânǎ. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Aş avea o … 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Consiliul s-a pronunţat. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Da. Aş avea o recomandare…. 
 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog! 
 
D-na Sorina Tuşa 
În sprijinul a ceea ce aţi spus dumneavoastrǎ, în sensul cǎ poate fi chemat domnul 

revoluţionar, sǎ dea o declaraţie expresǎ. A spus cǎ renunţǎ la parte din hotǎrâre şi sǎ mergem 
pe  soluţia concesionǎrii. Adicǎ, ca sǎ acoperim şi efectele sentinţei juridice. 

 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Asta este treaba compartimentului juridic al Primǎriei… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Am fǎcut doar o recomandare… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Eu mi-am exprimat punctul de vedere, în calitate de ales local. Am fǎcut de la început 

aceastǎ menţiune. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu, adicǎ, idea este cǎ v-a reveni aceastǎ hotǎrâre şi, dacǎ revine, mǎcar… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu. 
 
Dl.Gabi Stan 
Doamnǎ, domnul consilier spune altceva. Nu putem fi forţaţi sǎ votǎm ceva. E o 

chestiune de principiu, aici. 
 
D-na Sorina Tuşa 
Este vorba de o hotǎrâre judecǎtoreascǎ…. 
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Dl.Gabi Stan 
Nu ne poate spune nimeni cum sǎ votǎm… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Nu, eu altceva… 
 
Dl.Gabi Stan 
Indiferent cǎ e justiţie sau… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Este o sentinţǎ şi trebuie sǎ respectǎm… 
 
Dl.Gabi Stan 
Pe de altǎ parte, noi am propus sǎ amânǎm, pentru cǎ m-a impresionat omul, nu 

pentru cǎ… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu cred cǎ… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Eu mi-am spus punctul de vedere în sprijinul… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Doamnǎ, dupǎ o evaluare ceva mai atentǎ a situaţiei domnului profesor… 
 
Dl.Gabi Stan 
Sunt douǎ chestiuni complet diferite… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
….va duce la o soluţie, sǎ se rezolve într-o manierǎ… 
 
D-na Sorina Tuşa 
Iar eu asta spuneam, un punct de vedere în sprijinul, atât al autoritǎţii locale, a 

Primǎriei, în sensul de a rezolva sentinţa judecǎtoreaascǎ, pentru cǎ, chiar dacǎ am retras 
acum punctul de pe ordinea de zi, va reveni… 

 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Gabi Stan 
Cum poate sǎ vǎ dea ordine cineva, cum sǎ votaţi? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Dar nu despre asta este vorba. 
 
Dl.Gabi Stan 
Ba da, despre asta este vorba. Asta spune: cum sǎ votezi. Eu am trei de-astea 

aici.(cartonaşe). Votez cum vreau. 
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D-na Sorina Tuşa 
Este foarte adevǎrat. 
 
Dl.Gabi Stan 
Deci? 
 
D-na Sorina Tuşa 
Noi ziceam sǎ rezolvǎm problema… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu…haideţi… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Se va reveni, doamnǎ. Indiscutabil, se va reveni şi o sǎ vedem cu ce soluţie se va 

veni.  
Trecem la punctul 15: 
“Proiect de hotărâre privind aplicarea Deciziei civile nr.411/19.06.2013 a 

Tribunalului Constanţa, definitivă şi irevocabilă. » 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 16:  
“Proiect de hotărâre privind împuternicirea unor persoane din cadrul Primăriei 

municipiului Constanţa în vederea aplicării Sentinţei civile nr.4403/23.11.2012 
pronunţată de Tribunalul Constanţa, irevocabilă. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 17 este retras. Punctul 18:  
“Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al 

municipiului Constanţa în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa a unei suprafeţe de 
teren situată în str.Răscoala din 1907 nr.4.» 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 19: 
“Proiect de hotărâre privind  modificarea H.C.L. nr.589/13.12.2006 privind 

transmiterea/retragerea unor terenuri situate în municipiul Constanţa din 
administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea 
R.A.E.D.P.P. Constanţa. » 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 20: 
« Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul 

Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară. » 
- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu; 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 21: 
« Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor 

care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa. » 
- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 22: 
« Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însuşirea 

şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului 
Constanţa. » 

- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 23: 
“Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de 

către S.C.Enel Distribuţie Dobrogea S.A. asupra unui teren aparţinând municipiului 
Constanţa, în vederea amplasării unui post de transformare, pe toată durata de 
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existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică. » 
- iniţiator : viceprimar, Decebal Fǎgǎdǎu; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 24:  
« Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.185/31.07.2013 privind 

numirea Consiliului de Administraţie al Regiei Autonome de Distribuţie a Energiei 
Termice Constanţa. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Acesta se va exprima prin buletin de vot. 
 
D-na Marcela Enache 
Vor fi împǎrţite. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc! Trecem  mai departe. Punctul 25:  
« Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr.63/2013 privind aprobarea  

contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului 
public şi privat din municipiul Constanţa. » 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 26:  
« Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unor noi unităţi administrativ-

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa.” 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru? Abţineri? Împotrivǎ? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 27:  
« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului 

de investiţii „Promenadă turistică Mamaia” 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 28:  
« Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului 

de investiţii „Amenajare Parc Carol I” 
- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru?  
Domn’ primar, poate aici punem un bust al lui Carol I, mai târziu. 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 29:  
« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de asistenţă şi 

consultanţă juridică şi soluţionarea notificărilor formulate în baza Legii nr.10/2001, cu 
respectarea prevederilor Legii nr.165/2013.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri?Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 30:  
« Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării serviciilor de consultanţă 

şi informare juridică în vederea preluării de către Consiliul Local al Municipiului 
Constanţa a CET Palas- sucursala Constanţa.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Cine este pentru?  
 
D-na Marcela Enache 
Am o problemǎ aici, şi vǎ rog sǎ se consemneze în procesul verbal, în preambul s-a 

omis sǎ se treacǎ cǎ achiziţia se face în baza Ordonanţei 34. A scǎpat… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, cu aceastǎ… 
 
D-na Marcela Enache 
Da, cu aceastǎ completare. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Cu aceastǎ completare, care vine de la secretariat, haideţi sǎ votǎm, încǎ o datǎ. 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri?Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Trecem la ordinea suplimentarǎ.Punctul 1: 
“Proiect de hotărâre privind organizarea campaniei de consultare a locuitorilor 

municipiului Constanţa în probleme referitoare la portul Constanţa.” 
- iniţiatori: consilieri locali; 
Noi suntem iniţiatorii. E bine sǎ vedem  ce opinie are, totuşi, comunitatea 

constǎnţeanǎ. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 

 Domnule preşedinte, la art.2, unde spune: „Se mandateazǎ primarul sǎ...” aş vrea sǎ 
se scrie: „Se mandateazǎ o comisie formatǎ din reprezentanţi ai fiecǎrui partid...” întrucât au 
existat opinii divergente în şedinţa... 
 
 Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Pǎi, de ce vǎ intereseazǎ, cǎ aţi votat împotrivǎ...?! 

 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Tocmai… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Ce vǎ mai intereseazǎ? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Domnilor, s-a fǎcut o propunere. Trebuie s-o supunem la vot. Cine…? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Au votat împotrivǎ. Ce treabǎ mai au?) 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Am înţeles cǎ e vorba de o informare…. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Se pot informa, domnii consilieri, despre statutul şi acţionariatul porturilor din 

Europa. Da? Ia vedeţi aici,  în expunerea de motive! E nevoie sǎ vi-o citesc sau aţi citit-o? 
Mai aveţi întrebǎri? 

 
Dl.Iustin Roman 
La Pireu…am citit-o, şi este vorba de 74%.... acţionar majoritar statul. Aşa, ca sǎ… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Vândut. 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Aveţi expunerea de motive…) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aveţi? Citiţi-o! Anvers…şi aşa mai departe. 
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Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, s-a fǎcut o propunere, de domnul consilier Matei, şi aceastǎ comisie sǎ fie 

formatǎ din reprezentanţi ai fiecǎrui partid. S-o supunem la vot. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
Doar textul de informare. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Lasǎ, informaţia e…Se informeazǎ milionarii şi dumneavoastrǎ, de mânǎ. Eu îi 

informez personal. Eu sunt împotriva….Eu, Radu Mazǎre, sunt împotriva amendamentului 
dumneavoastrǎ. Acuma, votaţi! 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 
Au fost 4 voturi…5….6 voturi pentru amendamentul domnului Matei. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Bogdan Matei 
N-ar fi mai bine sǎ reluǎm votul, dacǎ n-aţi reuşit sǎ numǎraţi? 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
D-na Marcela Enache 
Deci, cine a votat pentru amendamentul domnului Matei, vǎ rog frumos ?! Avem 7 

voturi pentru. Nu a trecut amendamentul. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu a trecut. Şi acuma supun la vot proiectul de hotǎrâre privind organizarea 

campaniei de consultare a locuitorilor municipiului Constanţa în probleme referitoare la 
portul Constanţa. Cine este pentru? 

 
D-na Marcela Enache 
Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
O sǎ fie interesant sǎ vedem ce iese de aici. Punctul 2: 
“Proiect de hotǎrâre privind completarea HCL nr.317/2002 privind înfiinţarea 

Handbal Club Municipal Constanţa.” 
- iniţiator: Daniel Georgescu, consilier local; 
Ceva probleme? Daţi vreo explicaţie? Nu. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Ne pǎstrǎm partea de 50% din HCM Constanţa. 
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Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Şi restul de 50%, domnu’ consilier, ce se întâmplǎ cu ei? 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Este la Consiliul Judeţean Constanţa. Consiliul Judeţean Constanţa, în urmǎ cu…la 

începutul lunii  au votat sǎ ia un pachet… 
 
Se fac comentarii în salǎ.  
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Acum fiind numai noi acţionari? 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Da. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Noi şi câteva persoane… 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Noi suntem majoritari. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mai sunt şi persoane fizice? 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Au fost… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Daniel Georgescu 
Au fost persoane fizice… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Am înţeles! 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Şi a intrat Consiliul Judeţean, cǎ n-au mai putut… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Am înţeles! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da’ puteaţi sǎ fiţi mai expliciţi. Cine erau persoanele fizice? Ştie cineva sǎ ne 

explice? 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Doamna cu banii… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Un pic mai explicit. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Deci, Handbal Club Municipal Constanţa are ca for de conducere Adunarea Generalǎ, 

Adunarea Generalǎ care avea ca şi componenţǎ Consiliul Local Constanţa şi 16 persoane 
fizice. Şaisprezece persoane fizice care trebuiau sǎ plǎteascǎ anual o cotizaţie, care trebuiau 
sǎ se implice în activitatea clubului şi care n-au fǎcut nimic pânǎ acum. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aici e cu procente, ca la societǎţi comerciale? 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Nu e cu procent, e cu numǎr de voturi. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Şi cât aveam noi şi cât aveau persoanele fizice, ca sǎ înţelegem! 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Pǎi, persoanele fizice aveau câte un vot, deci 16 voturi, şi Consiliul local avea restul 

de voturi pânǎ la 100%. Deci, eram, , cumva, într-un fel de acţionari majoritari ai clubului 
HCM. În şedinţa Consiliului Judeţean de luna trecutǎ, Consiliul Judeţean a votat sǎ intre ca 
membru asociat în acest club, într-un procent de 45%, cu condiţia ca acea hotǎrâre de 
consiliu judeţean sǎ se punǎ în aplicare, urmare acordului dat de Consiliul local Constanţa, 
care era majoritar în aceastǎ adunare generalǎ de conducere a clubului. Şi din acest motiv vi 
s-a pus spre vot acest accept al Consiliului local Constanţa, de a-l primi ca membru şi pe 
Consiliul Judeţean. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Şi vor fi distribuite voturile, în urma hotǎrârii Consiliului local, cum? 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Pǎi, în mod normal, trebuie sǎ fie minim 5 persoane în aceastǎ adunare generalǎ, pe 

Legea 26, a asociaţiilor şi fundaţiilor. Şi atunci, Consiliul Local Constanţa rǎmâne cu 50%, 
Consiliul Judeţean Constanţa cu 45% şi o persoanǎ fizicǎ, în persoana domnului Ali Nurhan, 
cu 5%. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Aţi vǎzut ce simplu! Sunt întrebǎri? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Acum nu mai sunt.) 
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Dl.Tudorel Chesoi 
Sǎ susţinem şi Farul Constanţa. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Gǎsiţi bani şi susţinem şi Farul. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumim, doamna directoare! Oricum handbalul e cel mai vizibil sport al Constanţei 

şi… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazǎre 
Da’ , acuma, chiar le vreţi pe toate? Avem la volei, avem la handball, avem… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Ne-am lǎmurit. Cred cǎ explicaţiile sunt binevenite. Supun la vot proiectul 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? Mulţumesc! 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Punctul 3: 
“Proiect de hotǎrâre privind modificarea art.1 din HCL nr.236/2013 privind 

transmiterea dreptului de folosinţǎ, pe perioada existenţei construcţiei, asupra 
terenului în suprafaţǎ de 443 mp. situat în municipiul Constanţa – staţiunea Mamaia, 
zona hotel Perla, Arhiepiscopiei Tomisului, în vederea construirii unei capele.” 

- iniţiator : primar, Radu Ştefan Mazǎre ; 
Am vǎzut, în presǎ, cǎ şi s-a botezat locul ǎla, acolo. 
Cine este pentru? 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Aici am eu o interpelare. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Vǎ rog, domnu’ consilier! 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
În primul rând, dacǎ am înţeles foarte bine, sunt de acord cu suprafaţa de teren care se 

dǎ Arhiepiscopiei… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
S-a dat deja. 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Da. Însǎ vreau sǎ se specifice acolo cǎ nu au voie sǎ facǎ producţie. Din ce cauzǎ? 

Sunt deja marketinguri, alimentǎri, tot felul de astea. Înseamnǎ, dacǎ face producţie,cǎ am 
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înţeles cǎ vor sǎ facǎ covrigǎrie, prescurǎrie şi aşa mai departe.. 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Şi-atunci, noi…eu, care sunt aproape, acolo, îmi… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Concurenţa. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Ne’a Ţuţu, asta era în legǎturǎ cu punctul 4, cu sprijinul financiar. Aici e o capelǎ, n-

are cum sǎ vândǎ… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Am înţeles, cǎ vin sǎ se cǎsǎtoreascǎ, sǎ facǎ o slujbǎ la malul mǎrii, da’ nu 

producţie! 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, am înţeles. Ia sǎ vedem, doamnǎ! 
 
D-na Marcela Enache 
Dacã aţi vãzut, la proiectul înscris la punctul 4, unde era vorba de acordarea unei 

sume de bani în vederea edificǎrii unei brutǎrii, am solicitat Arhiepiscopiei sǎ ne prezinte o 
adresǎ din care sǎ rezulte clar cǎ nu vor desfǎşura activitǎţi comerciale. Cu aceastǎ condiţie a 
fost supus aprobǎrii, proiectul, Consiliului local. Deci, avem scris de la Arhiepiscopie, pentru 
cǎ, altfel, nu întruneau condiţiile. 

 
Dl.Vasile Chirondojan 
Mulţumesc, doamna secretar. Aşa da. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mulţumim! Da’ eu cred cǎ sunt douǎ lucruri diferite, aici. Brutǎria e brutǎrie şi… 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Nu  “cred”. Sigur. 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, brutǎria-i brutǎrie şi are alt scop social… 
 
Se fac comentarii în salǎ. 
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Dl.Vasile Chirondojan 
Fiecare îşi pǎzeşte….Mai ales cǎ eu sunt reprezentantul staţiunii Mamaia, fiecare îşi 

pǎzeşte… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, am ascultat precizarea dumneavoastrǎ… 
 
Se fac comentarii în salǎ.(Da, da’ supuneţi la vot…) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, s-a fǎcut o propunere pentru o mai bunǎ precizare a raporturilor care rezultǎ…. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Şi care-i propunerea? 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
A lu’ ne’a Ţuţu, sǎ nu sã… 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Şi ce legǎturǎ are?) 
 
Dl.Decebal Fǎgǎdǎu 
Doar dacǎ ne întoarcem în timp şi ajungem la punctul 4 pe ordinea de zi, cǎ altfel n-

avem cum. Suntem la alt proiect. N-are legǎturǎ. Facem amendament la o hotǎrâre de 
patrimoniu…? 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Cine este pentru? 
 
Se fac comentarii în salǎ. (Pentru ce?) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Pentru proiectul de hotãrâre privind modificarea pe care am citit-o. 
Cine este pentru? Împotrivǎ? Abţineri? 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
Oricum, eu cred cǎ chestiunea asupra cǎreia a atras atenţia domnul consilier, o sǎ ne 

stea în atenţie, în viitor. Şi ne întoarcem acum la hotǎrârile care au buletin de vot. Comisia de 
numǎrare a voturilor sǎ intre în atribuţii, vǎ rog! 

 
D-na Marcela Enache 
Vǎ rugǎm sǎ rǎmâneţi în salǎ pentru ca, dupǎ ce Comisia numǎrǎ voturile, sǎ 

supunem hotǎrârile la vot. 
 

- x- 
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D-na Marcela Enache 
Domnii consilieri sunt rugaţi sǎ pofteascǎ în salǎ, pentru vot. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Dupǎ ce vedem rezultatul votului dumneavoastrǎ, procedura ne impune sǎ supunem la 
vot rezultatul. Da, doamna Enache ne prezintǎ rezultatul la punctul 6. 
 

D-na Marcela Enache 
 Da. Deci, pentru ordinea de zi de la punctul 6, pentru aprobarea metodologiei de 
vânzare, domnul Papari a înrunit 21 de voturi, Ali Denis – 20, dl.Vişan – 21, dl.Rǎsãuţeanu – 
22, dl.Pîrvulescu – 21, dl.Popescu Rǎducu – 21, dl.Georgescu – 21, d-na Frigioiu – 19, d-na 
Tǎnase Luiza -21, Pînzaru Irina – 20, Dudaş Camelia- 20, Florescu Nicoleta – 20, Rusu 
Graţiela -20, Hagi Monica – 20, Cealera Claudia – 20. Deci, toţi membri care au fost 
nominalizaţi au întrunit numãrul de voturi. Deci, puteţi sã supuneţi la vot hotãrârea, în 
întregime. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Mulţumesc! Supun la vot.Cine este pentru? Abţineri? Împotrivã? 
 

D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Mulţumesc! A trecut. 
 

Dl.Valentin Pîrvulescu 
 Pentru componenţa comisiei sau hotãrârea în ansamblu? 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 În ansamblu. Deci, 12, doamnã! 
 

D-na Marcela Enache 
 La punctul 12, comisia care se va ocupa de vânzarea maşinilor abandonate: d-na 
Vascu Laciu 21 de voturi, Memet Bilghin -21, Bratu Felix -22, Vãsii Aneta – 21, Grecu 
Manuela – 21, Sburlan Alina -21, Mangrea Cosmin -21, Bogdan Lãcrãmioara – 21, Itoafã 
Cristina -23. Deci, toţi membri au întrunit numãrul de voturi. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Mulţumesc, doamna Enache. Supun la vot hotãrârea în ansamblu. 
 Cine este pentru? Împotrivã? Abţineri? 
 

 
D-na Marcela Enache 

 Avem 24 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Da. Şi 24, cea privind completarea Consiliului de administraţie. 
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D-na Marcela Enache 
 Doamna Gavari, care a fost nominalizatã – 19 voturi pentru. 
 

Dl.Valentin Ciorbea 
 Deci, vã supun aprobãrii dumneavoastrã, votului, în ansamblu, aceastã hotãrâre. 
 Cine este pentru? Împotrivã? Abţineri?  
 

D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru şi 3 abţineri. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 

 Vã abţineţi? Da. 
 
 Dl.Iustin Roman 
 Am fi vrut s-o vedem şi noi. 
 
 D-na Sorin Tuşa 
 Ne abţinem doar pe motiv cã nu sunt prezenţi sã-i cunoaştem şi noi. Am fãcut 
solicitarea, de luna trecutã. 
 
 Dl.Decebal Fãgãdãu 
 Nu i-a chemat nimeni, pentru cã sunt rezultatul unei selecţii. 
 

D-na Sorin Tuşa 
Da, dar ar fi trebuit sã-i cunoaştem… 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Bun. V-aţi exprimat votul, da? 
 
D-na Sorin Tuşa 
Da. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Cu aceasta, şedinţa noastrã se încheie. Vã mulţumesc  foarte mult! Zile senine şi 

plãcute! 
 

 
PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 

             
     Valentin Ciorbea 

   
 

          SECRETAR, 
         
         Marcela Enache 

 
 


