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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 17.04.2014, orele 12°°, în şedinţa Consiliului Local al Municipiului 
Constanţa, convocat de îndatǎ. 
 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 Dl.Ciorbea 
Valentin. 
 
 Dl.Valentin Ciorbea 

Bunǎ ziua, stimaţi colegi! Bunǎ ziua  şi pentru reprezentanţii  Primǎriei şi pentru 
dragii de la presǎ, cum îmi place mie sǎ le spun. De altfel, cineva titra şedinţa aceasta 
“şedinţa grǎbitǎ”. Eu am zis cǎ va fi o şedinţǎ scurtǎ, ca timp, dar iatǎ cǎ ne-am  lungit un pic. 
Şedinţa este statutarǎ, sunt prezenţi 21 de consilieri. La ordinea de zi avem douǎ puncte.  

Primul,  vǎ rog sǎ-mi permiteţi sǎ-i dau citire: 
 “Proiect de hotǎrâre privind solicitarea de transmitere cu titlu gratuit a unui 
pachet suplimentar de acţiuni deţinute de stat la Compania Naţionalã Administraţia 
Porturilor Maritime S.A. Constanţa reprezentând minim 13% din capitalul social, 
cãtre Consiliul local al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Aici va trebui să ne exprimăm prin vot nominal. Domnu’ primar, vă rog! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, păi, am să fac o scurtă prezentare. De ce? În primul rând vreau să vă mulţumesc 

cã aţi dat curs solicitării de a veni de îndată. Am discutat această chestiune. Dumneavoastră 
aţi mai votat o dată pentru a vă exprima acordul privind preluarea a 13% din acţiunile 
Administraţiei Portului Constanţa. În urma unor discuţii, purtate la minister, pentru a putea 
realiza actul normativ este necesară emiterea unei hotărâri de consiliu local în forma pe care  
v-o prezint.  Mai exact, să solicităm nu doar să ne exprimăm acordul. Aceasta este singura 
menţiune suplimentară faţă de ceea ce aţi votat rândul trecut. Şi, ca atare, v-o supun 
dezbaterii, dacă mai e cazul, nu ştiu dacă mai e cazul, şi votului. Asta-i tot. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Mulţumesc, domnu’ primar. Dacă sunt puncte de vedere pe marginea proiectului 

supus dezbaterii. Înţeleg că nu sunt. Vă reamintesc că va trebui să votăm nominal. Doamna 
Enache, vă rog, respectuos! 
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D-na Marcela Enache 
Am să strig pe fiecare consilier în parte şi fiecare îşi exprimă votul, da?! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. 
 
D-na Marcela Enache 
Domnul Ali Denis. Pentru. 
Domnul Ciorbea Valentin. Pentru. 
Domnul Chirondojan. Pentru. 
Doamna Cojoc Marioara. Pentru. 
Domnul Dobre Mircea. Pentru. 
Domnul Făgădău. Pentru. 
Domnul Georgescu Daniel. Pentru. 
Domnul Ibraim Temur. Pentru. 
Doamna Onciu Carmen Pentru. 
Domnul Papari George. Pentru. 
Domnul Pîrvulescu. Pentru. 
Domnul Popescu este absent. 
Domnul Răsăuţeanu. Pentru. 
Domnul Stan Gabriel. Pentru.  
Domnul Vişan George. Pentru. 
Domnul Ene Valeriu. Pentru. 
Domnul Roşu Vasile. Pentru. 
Domnul Candidatul. Pentru. 
Domnul Dede Perodin. Pentru. 
Domnul Şurghie. Pentru. 
Domnul Chesoi. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Pentru. 
 
D-na Marcela Enache 
Domnul Lixandru nu este. 
Doamna Marcu. Împotrivă. 
Domnul Matei nu este. 
Domnul Gima nu este. 
Domnul Roman nu este. 
Doamna Tuşa nu este. 
Rezultatul: 20 de voturi pentru şi 1 vot împotrivă. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Aţi auzit rezultatul. Deci, proiectul a trecut. Vă mulţumesc! Trecem la punctul 2: 
”Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat reprezentantului 

consiliului local în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei Naţionale 
Administraţia Porturilor Maritime S.A.Constanţa.” 
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Aici, iniţiatori suntem consilierii. Ştiu că doamna Enache a trecut pe la fiecare şi a 
semnat sau nu. Dacă e nevoie de prezentare? Cineva? 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Dar puteţi s-o citiţi. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Sigur, pentru presă şi…pentru că noi deja o cunoaştem. Deci, propunerea este 

formulată astfel, sigur, în baza unei prevederi, hotărâri de guvern, legi, HCL şi aşa mai 
departe: 

”Art.1 – Se mandatează domnul Papari George Daniel, în calitate de reprezentant al 
Consiliului local al municipiului Constanţa în Adunarea Generală a Acţionarilor a Companiei 
Naţionale Administraţia Porturilor Maritime S.A. Constanţa, să solicite şi să obţină, la 
proxima şedinţă a acesteia, date şi informaţii referitoare la : 

a) temeiul legal şi modalitatea de stabilire a redevenţelor, chiriilor şi tarifelor 
percepute pentru utilizarea infrastructurii de transport naval; 

b) durata concesiunii, subconcesiunii, închirierii infrastructurii de transport 
naval şi modificările în timp aduse acesteia cu indicarea temeiurilor legale; 

c) impactul financiar al redevenţelor, chirii şi tarife practicate de Compania 
Naţionalã Administraţia Porturilor Maritime S.A. asupra veniturilor în 
perioada 2009-2013. 

Art.2 – Datele şi informaţiile prevăzute la art.1 vor fi cuprinse într-un raport care este 
prezentat spre analiză Consiliului local. 

Art.3 – Compartimentul pentru comisiile de specialitate ale Consiliului local va 
comunica prezenta hotărâre Direcţiei financiare, Direcţiei Administraţie Publică Locală şi 
domnului Papari George Daniel, în vederea aducerii la îndeplinire şi Instituţiei prefectului 
judeţului Constanţa spre ştiinţă.” Bun. 

Sunt discuţii?  Doamna Marcu, vă rog! 
 
D-na Ana Marcu 
Aşa cum s-a discutat la ultima şedinţă de îndatã, s-a declarat că ne interesează 

maximizarea profitului Portului Constanţa, mărirea veniturilor. Mã rog, nu s-a discutat nimic 
despre cheltuielile Administraţiei Portului Constanţa, pentru că şi ele determină profitul 
acestei companii. Informaţiile solicitate prin această hotărâre sunt necesare, dar nu sunt 
suficiente, în opinia mea, pentru a avea o analiză completă a activităţii Administraţiei 
Portului Constanţa. Sunt necesare, dar nu pot fi relevante pentru a se lua o decizie. Consider 
că informaţiile acestea pot duce la argumentarea unui anume punct de  vedere. Dar, dacă 
suntem interesaţi de a afla adevărul despre activitatea din portul Constanţa, mă gândesc, de 
exemplu,  că aici lipseşte, efectiv, ca informaţie,  care este suprafaţa gestionatã de 
Administraţia Portului Constanţa şi dacă este adevărat că numai 50% este concesionată şi 
restul este liberă. Şi atunci, cum ne prioritizãm acţiunile pentru creşterea veniturilor?  Deci, 
încercăm să închiriem spaţiul liber sau majorăm tarifele şi….contractele sau închirierea celor 
care există deja pe aceste spaţii. Acesta este un punct de vedere. Propunerea mea …. 

 
Se fac comentarii în salã. 
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D-na Ana Marcu 
Şi una şi alta, poate sã existe. Propunerea  mea este, tocmai având în vedere că 

informaţiile acestea nu sunt suficiente, v-am spus sunt necesare şi sunt de acord cu ele, dar nu 
pot fi de acord cu ele pentru a trage o anumitã concluzie.  Deci, pot argumenta un anume 
punct de vedere, cel referitor la tarifele existente în momentul de faţă în Portul Constanţa, dar 
avem nevoie de informaţii suplimentare. Au existat investiţii nefericite în Portul Constanţa 
care au dus la mãrirea cheltuielilor şi, atunci, la diminuarea profitului? Sunt întrebări la care 
încã nu avem răspuns şi ar fi nedrept şi injust să ne axăm numai pe un anumit punct de 
vedere fără să luăm în considerare întreg contextul. Deci, propunerea mea către domniile 
voastre este să ne dăm puţin timp, nu la această şedinţă de îndată să hotărâm mandatarea. 
Este necesară mandatarea domnului Papari, dar haideţi să ne gândim la ce informaţii trebuie 
să solicităm Adunării Generale, încât să avem un membru în consiliul de administraţie al 
portului Constanţa care ne-ar putea ajuta să avem o analiză cât mai completă. Să facem o 
comisie, într-adevăr, cu mai mulţi consilieri şi să luăm, într-adevăr, toate informaţiile 
necesare care să ne îndreptăţească să tragem o concluzie corectă. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, doamnă, aveţi dreptate! Pãrerea mea este cã, dacă dumneavoastră apreciaţi, şi 

fiind şi de formaţie, înţeleg că sunteţi economist, nu? 
 
D-na Ana Marcu 
Da. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Perfecţiune! Pe lângă mandatul pe care îl are acum sau îl va avea în urma votului, 

reprezentantul în Adunarea Generală a Acţionarilor, precizaţi, dacă puteţi acum, dacă nu, în 
viitoarea şedinţă de Consiliu local, ce alte informaţii să mai ceară. 

 
Dl.Decebal Făgădău 
Fie formulaţi acum un amendament, fie, dacã nu, iniţiaţi, data viitoare, iar eu vã 

garantez cã  vom susţine, un proiect de hotãrâre complementar acesteia. 
 
D-na Ana Marcu 
Domnu’ vice, eu am fost informatã, şedinţa de îndatã aceasta presupune, abia acum 

am vãzut aceste informaţii şi nu se poate lua aşa, de îndată, o decizie. Nu sunt necesare 
numai informaţiile sau numai  punctul meu de vedere. Trebuie să mă consult şi cu colegii 
mei. Colegul meu este plecat din localitate, PDL-ul lipseşte.Haideţi să o lăsăm pâna 
la…Când are loc urmãtoarea…? Se spune: „ la proxima  Adunare Generalã a Acţionarilor”. 
Care este când?  

 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Ana Marcu 
Deci, avem timpul necesar şi pentru a-l mandata pe domnul Papari şi pentru a… într-

adevãr, a obţine toate informaţiile necesare. 
 
 
 



 5

Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da’ nu înţeleg care-i deranjul dacă va aduce acum? Are mandatul şi vine cu un  set de 

informaţii, după care, vã mai gândiţi şi mai completaţi informaţiile. Care-i  deranjul cã avem 
nişte informaţii? Pe cine deranjeazã? 

 
Se fac comentarii în sală. (Are dreptate.) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Eu vãd cã se contureazã, de fapt, douã chestiuni, aici. Una, legatã de mandatarea 

domnului Papari George şi o a doua chestiune, care vine din propunerile doamnei Marcu, de 
a aduna informaţii mai multe… 

 
D-na Ana Marcu 
Exact. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Înainte de a lua o decizie. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Exact. Dar eu vãd chestiunea aceasta, mã rog, mandatarea domnului Papari, cã, 

oricum, trebuie decisã acum, dupã pãrerea mea, prin vot. Şi cealaltã problemã, aşa cum o 
vede şi…s-a exprimat şi domnul viceprimar, şi îi împãrtãşesc punctul de vedere, este, şi cred 
cã e bine sã ţinem cont de propunerea dumneavoastrã, sã completãm, eventual… 

 
Dl.Decebal Fãgãdãu 
Da’ de ce n-o facem  acum? 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Ana Marcu 
Problema este mult mai complexã. Eu am intrat 10 minute pe site-ul Companiei 

Naţionale şi am vãzut o mulţime de informaţii necesare. Ştiţi cã, de exemplu,  numãrul de 
descãrcare a navelor maritime a scãzut; este la minim istoric.  Se leagã aceasta cu tarifele 
practicate de ANPMC? Sunt foarte multe informaţii de care trebuie sã ţinem cont. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da’ nu-nţeleg ce vã deranjeazã…. 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
D-na Ana Marcu 
Deci, nu pot acum. Dacã îmi cereţi, în cinci minute, am câteva idei… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Perfecţiune! Da’ ce vã…Eu nu-nţeleg un lucru..Numai puţin! Ce vã deranjeazã pe 

dumneavoastrã cã vom avea nişte informaţii privitoare la aceste douã chestiuni? Cã, înainte 
de a lua o decizie, Consiliul local, aveţi nevoie de mai multe informaţii, foarte bine, gândiţi-
vã, le adunaţi pe toate…nu luaţi o decizie numai pe baza acestor informaţii de aici. Pe cine 
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deranjeazã „temeiul legal şi modalitatea de stabilire a redevenţelor, chiriilor şi tarifelor 
percepute”, pe cine deranjeazã cã avem aceastã informaţie? Se circulã, în spaţiul public… 

 
 D-na Ana Marcu 
Nu domnule primar… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Eu nu v-am întrerupt. Se circulã, în spaţiul public, ideea, şi eu v-am exprimat-o în mai 

multe rânduri, cã sunt pãstrate tarife preferenţiale. Hai sã vedem, e aşa sau nu-i aşa! „Durata 
concesiunii şi modificãrile în timp”, pentru cã am informaţii, eu am informaţii şi consilierii 
care au iniţiat-o, cã pentru operatorii care au privatizat vechile societãţi, închirierile sunt pe  
perioade de 50 de ani şi pentru cei care ar urma sã preia din spaţiile noi, despre care vorbiţi 
dumneavoastrã, şi nefolosite, închirierile sunt limitate în timp la 10 ani plus maxim 10. Ori, 
aici discutãm de investiţii de zeci de milioane de Euro care nu se recupereazã…nu de 
restaurante! Haideţi sã vedem dacã e aşa, care-i temeiul legal. Între timp mai adunãm 
informaţiile de care vorbiţi dumneavoastrã. Pe cine deranjeazã sã aflãm, public, nişte 
informaţii despre chirii. E adevãrat cã se plãtesc chiriile de acum 15 ani? Da sau nu! E 
adevãrat cã s-au fãcut cu evaluator? Da sau nu! Existã vreun raport al vreunui evaluator care 
spune cã trebuie actualizate? Da sau nu! Şi aşa mai departe. Sunt nişte informaţii. Le adunãm 
pe toate şi, la un moment dat, daţi mandatul în cunoştinţã de cauzã. Ce vã deranjeazã ? Ãstea, 
atâta ne-a dus capu’ pe noi sã le punem acum. Dumneavoastrã, ca şi formaţie, sigur, sunteţi 
specialistã, puneţi, data viitoare, şi adunãm şi restul, ca sã avem o viziune de ansamblu. Cã 
asta vrem: sã meargã bine Portul, sã fie trafic de marfã şi sã avem cota de profit care poate 
reveni Consiliului local în consecinţã. Acolo stabilim, îi daţi mandat, şi cât rãmâne pentru 
reinvestiţii, cât…Da’ sã avem datele. Nu? Pe cine deranjeazã? Mulţumesc ! Am terminat. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mulţumesc! Vã rog! 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Eu vã propun un amendament, în contextul în care s-a discutat aici, şi aş vrea sã mai 

adãugãm un punct la art.1, punctul e, care sã sune în felul urmãtor: „şi orice alte informaţii de 
naturã sã conducã la o analizã şi o evaluare corectã a situaţiei din Port”. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Bravo! 
 
D-na Ana Marcu 
Şi informaţiile… 
 
Se fac comentarii în salã. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
Solicitate de Consiliul local. Şi, dacã vreţi sã fie detaliate, putem sã apelãm la 

Comisia de buget-finanţe… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Bravo! 
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Dl.Tudorel Chesoi 
Care sã ne dea o listã cu solicitãri şi  sã fie… 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Sã-i dea reprezentantului! 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Da, domnu’ viceprimar, vã rog! 
 
Dl.Decebal Fãgãdãu 
Eu aş propune, atât domnului Chesoi cât şi doamnei Marcu,  le-aş propune 

urmãtoarea formulã, întrucât scopul iniţierii acestei hotãrâri de mandatare, dacã vreţi, o 
mandatare specialã, este tocmai acela de a confirma sau infirma informaţii divergente legate 
de nivelul terifelor, preţutilor, modalitãţilor de închiriere, de concesiune şi aşa mai departe, 
complementar, sunt 100% de acord cu punctul dumneavoastrã de vedere, dar şi cu cel al 
domnului Chesoi, sã iniţiem o hotãrâre în şedinţa ordinarã, care sã vinã şi sã facã o 
radiografie din punct de vedere al eficienţei utilizãrii domeniului public al statului 
administrat de cãtre Compania Naţionalã Administraţia  Porturilor Maritime  despre 
indicatorii profit/pierdere, despre nivelul cheltuielilor, defalcarea cheltuielilor.Şi lucrurile 
acrestea sã le stabiliţi dumneavoastrã în cadrul Comisiei de buget-finanţe. Dar vã propun sã 
iniţiaţi o hotãrâre distinctã. Aceasta este o hotãrâre pe care noi, în calitate de semnatari, ne-
am asumat-o şi o iniţiem. Ulterior, putem sã venim cu o hotãrâre, exact o radiografie a ceea 
ce propuneţi dumneavoastrã. 

 
Dl.Valentin Ciorbea 
Mulţumesc! Sunt câteva propuneri pe care trebuie sã le supunem la vot. Deci, o 

propunere a venit de la d-na Marcu, în sensul în care sã amânãm aceastã…. 
 
Se fac comentarii în salã. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Nu, dânsa aşa a spus, pentru timp, sã mai câştigãm puţin timp pânã adunãm 

celelalte…informaţii. Este corect, doamna Marcu? 
 
D-na Ana Marcu 
Sã fie consultaţi toţi consilierii, mã rog,  sã-şi exprime punctul de vedere…. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Supun la vot acest….amendament. Cine este pentru? 
 
Dl.George Vişan 
Mai aveam ceva de întrebat. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Numai puţin, cã domnul George Vişan… 
 
Dl.George Vişan 
Pe ce tip de navã era scãderea aia, istoricã? 
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D-na Ana Marcu 
Era…Dumneavoastrã sunteţi, am înţeles….Era pe site-ul Companiei Naţionale… 
 
Dl.George Vişan 
Datele mele îmi spun  altceva. Poate nu era actualizat. O sã verific. Dar datele mele, 

actualizate,  spun aşa: este creştere de trafic pe navele maritime… 
 
D-na Ana Marcu 
Este creştere…. 
 
Dl.George Vişan 
O scãdere a navelor… 
 
D-na Ana Marcu 
De tonaj. 
 
Dl.George Vişan 
De pe Dunãre. Nu. Lãsaţi-mã sã termin, cã eu v-am lãsat sã vorbiţi mai devreme. O 

scãdere a navelor de pe Dunãre, pe navele fluviale, datoritã Dunãrii, pentru cã nu este 
navigabilã tot timpul. An de an, din 2012, de când lucrez la Administraţia Portului, traficul 
de mãrfuri în Portul Constanţa a fost în creştere cu cca 10%. N-avea cum  sã fie un minim 
istoric realizat pe… 

 
D-na Ana Marcu 
Asta mi-a apãrut 
 
Dl.George Vişan 
Unu. Doi. 4000 de ha are Portul Constanţa ca suprafaţã, din care 60% este apã, iar 

restul de 40% este uscat. Atractivitatea portului sunt zonele care au deschidere la apã. Toate 
zonele acestea sunt concesionate şi nu mai avem zone unde se pot închiria…. 

 
D-na Ana Marcu 
Nu mai existã zone unde….? 
 
Dl.George Vişan 
Nu mai sunt zone cu deschidere la apã şi cu front de acostare. În spate sunt suficiente 

suprafeţe. Dar, repet, pânã în 2014 ar fi trebuit sã ne punem aceastã întrebare, de ce nu s-au 
închiriat acele suprafeţe… 

 
D-na Ana Marcu 
Da, e-adevãrat… 
 
Dl.George Vişan 
Portul Constanţa nu s-a nãscut în 2012 sau în 2014, da? Mulţumesc! 
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Dl.Valentin Ciorbea 
Da, mulţumesc domnului Vişan pentru precizãrile, zic eu, interesante şi binevenite 

şi…. 
 
Se fac comentarii în salã. (Amendamentul doamnei Marcu…) 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Acu, supunem la vot amendamentul doamnei Marcu. Cine este pentru? 

Împotrivã? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 2 voturi pentru, restul împotrivã. Deci, nu a trecut. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, nu a trecut amendamentul. Supun votului dumneavoastrã amendamentul 

domnului Chesoi… 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Dar sã-l reformulãm, cã n-a fost foarte clar. 
 
Dl.Decebal Fãgãdãu 
Sã-l formuleze clar. 
 
Dl.Valentin Pîrvulescu 
Deci, ar fi punctul „d”, nu „e”, de la art.1. 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
La articolul 1, punctul e…. 
 
Se fac comentarii în salã. (Punctul „d”.) 
 
Dl.Tudorel Chesoi 
La art.1, punctul d, sã sune în felul urmãtor: „sã obţinã orice alte informaţii de naturã 

sã conducã la o evaluare şi o apreciere corectã a situaţiei din port.” şi aceasta sã se facã cu 
ajutorul Comisiei de buget-finanţe, care sã lucreze la… 

 
Dl.Mircea Dobre 
Dar n-ar fi mai bine sã amânãm pentru şedinţa urmãtoare,  sã putem sã ne facem un 

punct de vedere concret, ca sã ştim ce cerem? Cã aşa…stãm…. 
 
Se fac comentarii în salã. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Mulţumim, domunle Dobre. Sigur, poziţia mã obligã sã pun la vot amendamentul 

domnului Chesoi. Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 
Amendamentul s-a votat în unanimitate….. 
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Se fac comentarii în salã. (Acum hotãrârea cum amendamentul…) 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 19 voturui pentru, 2 voturi împotrivã. Au votat împotrivã dl.Dobre şi d-na 

Marcu. 
 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Da. Şi a mai fost propunerea fãcutã de domnul Decebal Fãgãdãu, ca sã se facã… 
 
Dl.Decebal Fãgãdãu 
S-a fãcut completarea... 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Aţi retras-o? Bun. Supun votului dumneavoastrã întregul proiect, cu amendament. 
Cine este pentru? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 21 de voturi pentru. 
 
Dl.Valentin Ciorbea 
Deci, a trecut. Cu aceasta, am epuizat ordinea de zi. Vã mulţumim! Vã dorim Paşte 

fericit, dumneavoastrã, familiilor, tuturor celor prezenţi aici în salã şi, binenţeles, şi 
comunitãţii constãnţene! Vã mulţumesc! 

 
 
PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 

             
     Valentin Ciorbea 

   
 
SECRETAR, 

         
         Marcela Enache 

 
 
 
 


