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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 20.11.2014, orele 12°°, în şedinţa extraordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  24 consilieri ( absenţi:d-na Tuşa Sorina, dl.Gima Stelian şi dl.Chesoi 
Tudorel), 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.182/2014, de dl.Candindatu Gabriel. 
 
Dl.Gabriel Candindatu  

 Bună ziua! După cum ştiţi, am fost convocaţi în şedinţa extraordinară a Consiliului local al 
municipiului Constanţa. Ordinea de zi, bănuiesc, a primit-o toată lumea. Deci, să votăm ordinea de 
zi. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Şedinţa este statutară, avem 23 de prezenţi . Începem cu primul proiect: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2014.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Dacă sunte ceva probleme şi vrea să intervină cineva? 
 
Se fac comentarii în sală. (Să spună câteva cuvinte…) 
 
D-na Marcela Frigioiu 

 Vă spun eu. Se rectifică bugetul cu suma de 19 milioane de lei, reprezentând subvenţie care 
vine din bugetul de stat în conformitate cu Ordinul 2186 din 5.11.2014, sumă care este alocată 
pentru subvenţie la energie termică. Şi doar pentru aşa ceva s-a făcut rectificarea de buget, pentru a 
prinde banii în buget întrucât, în conformitate cu acest ordin, în termen de 5 zile de la apariţia lui 
trebuie să trimitem un set de documente printre care şi hotătârea de rectificare a bugetului local.  
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Dacă sunt întrebări? Dacă nu, trecem la procedura de vot. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. A venit şi domnul Gabi Stan. 
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 Dl.Gabriel Candindatu 
 Da, O.K.!  Deci, 24 de voturi pentru. Proiectul nr.2: 
 “Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local de facturare a energiei termice 
furnizate populaţiei în sezonul rece 2014-1015 în municipiul Constanţa.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
Cine este pentru? 

 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Numai puţin! 
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Da,numai puţin! Domnu’ primar. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Preţul la gigacalorie. Am avut mai multe discuţii cu Guvernul şi pentru o….ca o 
compensare a faptului că am pierdut cele 20%, cel puţin deocamdată, procente pe care Primăria le 
deţine sau le deţinea, mai exact, la Administraţia Portuluui Constanţa şi, implicit, banii care ne-ar 
fi revenit din cele 20 de procente plus cele 13% la care tot sperăm şi pe care Premierul şi Guvernul 
ni le-a promis, pentru că le-am pierdut şi până când urmează să fie refăcută legea ca să cuprindă 
totalitatea procentelor, au fost de acord să ne asigure o compensare.  Având în vedere că banii 
respectivi trebuiea să-i băgăm în subvenţie, aşa cum declarasem în mai multe rânduri şi am purtat 
şi discuţii pe tema asta la Guvern, au fost de acord să ne acorde o …compensare pentru iarna asta. 
Compensarea este de 19 milioane de lei. Ea, însă, în conformitate cu legea, cu genul ordinului dat 
de minister şi cu maniera în care se aplică, nu poate fi acordată diferenţiat ci trebuie scăzut, unitar, 
preţul la gigacalorie, lucru pe care o să-l şi facem, în aşa fel încât în această iarnă, având în vedere 
compensarea pentru procentele pe care nu le mai deţinem, preţul la gigacalorie, în  loc de 358 de 
lei va fi 310 lei. Asta înseamnă o scădere de 13,5% pentru toată lumea, şi cei care primeau 
subvenţie şi cei  care nu primeau subvenţie.  
 Ca atare, pentru cei care nu primeau subvenţie au această scădere de 13,5% în iarna asta. 
Binenţeles,  o să discutăm ce se întâmplă pentru iarna viitoare după ce parlamentarii noştri vor face 
modificarea legii, cu 20% şi, sper eu, să fie trecut şi acceptat creşterea procentului în aşa fel încât 
să avem această sumă a noastră pentru a o introduce ca subvenţie de la anul. Şi cei care primeau 
subvenţie, le va scădea cu 13,5%, implicit. Pentru că, dacă scade preţul gigacaloriei, scade şi 
pentru cei care primeau subvenţie şi pentru cei care nu primeau. Dacă e vreo întrebare? Vă rog! 
 
 D-na Ana Marcu 
 Abordarea aceasta este practic…Deci, ne referim strict la sezonul rece 2014-2015 ? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Nu ne aşteptăm….Adică, nu ne aşteptăm, nu există premise să ne dăm seama dacă această 
abordare  va fi aplicată şi în sezonul 2015-2016. Mă refer la subvenţia… 
 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Generalizată. 
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 D-na Ana Marcu 
 Generalizată, da. Pentru că am aici o anexă, iar preţul local de facturare  a energiei termice 
este de 363, 37 lei pe gigacalorie. Deci, dacă reducem…dacă scoatem subvenţia, înţeleg că 
oamenii care nu vor mai primi subvenţie, oamenii care nu beneficiază de ajutor, da?, vor plăti o 
gigacalorie de 363, 37 lei. Deci,  dacă am înţeles corect? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu. Ajutoarele şi tot ce am discutat până acum şi tot ce am aprobat până acum, alea rămân. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Rămân. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da. Sunt ceilalţi, cu plafon, de la persoană singură, de la 2100, care nu primeau niciun fel 
de ajutor. Scade preţul gigacaloriei şi scade pentru toată lumea, şi pentru cei care nu primeau ajutor 
şi pentru cei care primeau ajutor. El, preţul gigacaloriei, este de 360 şi nu ştiu cât…. 
 
 D-na Ana Marcu 
 363,37 lei… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 363,37. Noi, oricum, îl subvenţionam  cu câteva procente, vă aduceţi aminte din primăvara 
anului trecut, integral, pentru toată lumea şi acum, cu banii ăştia o să-l subvenţionăm în aşa fel 
încât o să scadă la 310 pentru toţi, şi pentru cei care nu primeau ajutor şi pentru cei care primeau 
ajutor. N-am înţeles întrebarea. Dacă vreţi să o reformulaţi. 
 
 D-na Ana Marcu 
 Deci, dacă abordarea aceasta… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da, dacă rămâne şi pentru anul viitor? 
 
 D-na Ana Marcu 
 Dacă ne putem aştepta…. pentru că nouă ni se pare una corectă. Dar până se vor găsi toate 
instrumentele necesare, să vedem ce facem, pentru, ştiu eu, reducerea cu adevărat a preţului pe 
gigacalorie, mă întreb dacă…. 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Da. M-am gândit şi eu la asta. Dacă anul viitor o să dea Dumnezeu şi o să avem proprii 
noştri bani, în sensul în care va fi corectată legea cu procentele şi le vom primi şi pe celelalte în 
plus, care înseamnă o sumă oarecum similară cu asta, poate ar fi…n-ar fi rău ca să facem o…nu 
ştiu, e mult spus referendum, dar să facem o consultare a populaţiei, cum am mai făcut, să vedem 
maniera în care doreşte lumea să repartizăm aceşti bani, adică: dacă să venim cu o cotă şi să 
scădem pentru toată lumea sau să mai creştem plafonul sau să mai creştem ajutoarele. Adică să 
vedem cum o calibrăm şi ce spune populaţia. Da? Oricum, vor rămâne ajutoare. Problema este 
dacă surplusul de bani îl punem, ca acum, pentru a diminua integral preţul gigacaloriei sau 
surplusul de bani merge în majorarea ajutoarelor care deja există. Şi cred că lucrul ăsta putem să îl 
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dăm, şi să facem….Vedem. Facem pe nişte eşantioane de populaţie şi o să ne dăm seama cum 
doreşte lumea şi cum vrea lumea, aşa facem. Alte întrebări? 
 

Dl.Gabriel Candindatu  
 Dacă nu, putem să trecem la procedura de vot. 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru.  
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Deci, 24 pentru. Proiectul nr.3: 
 “Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.200/2014 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii „Bazin de 
înot olimpic” şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Dacă aici are cineva ceva de completat? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Deci, este proiectul în forma în care l-aţi primit astăzi, da? Ambele proiecte. Că, pe e-mail 
au fost nişte scăpări şi de aia le-am multiplicat iar.  
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Deci, dacă nu sunt… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, ăsta va fi la Badea Cârţan, dacă ştiţi, unde este început bazinul ăla vechi, unde 
clocesc broaştele de atâta vreme. O să-l demolăm pe ăla şi facem proiectul tip pe care-l are 
Guvernul. Nu mai e nevoie de proiectare, de…şi aşa mai departe. Ei au nişte proiecte standard, în 
ţară, de bazin de înot şi de sală de sport. Şi atunci, peste bazinul ăla de acolo, pe care ni-l tot 
reclama lumea. Şti, ne’a Ţuţule, bine, despre ce vorbesc. O să facem… 
 
 Dl.Vasile Chirondojan 
 E o alegere extraordinară. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 O să facem bazinul de înot olimpic şi, mă rog, următorul proiect e sala de sport, care câte 
locuri are? 
 
 Se fac comentarii în sală. (Cinci mii de locuri…Măcar să se adune…) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aia putem, aia facem acuma! Ne’a Ţuţule, ăsta este proiectul standard de la Guvern. Dacă 
vrem să facem, pe ăsta putem să mergem. Dacă vrem să facem altul, începem de la …acolo, 
trebuie să facă studii de fezabilitate, câcăială, nu ştiu ce…Nu ştiu dacă-l mai facem. Ăsta, îl 
prindem. Hai să-l facem pe ăsta de 5000. 
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 Dl.Gabriel Candindatu 
 Da. Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru.  
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Deci, 24 pentru. Proiectul nr.4: 
 “Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 201/2014 privind 
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin Compania 
Naţională de Investiţii „C.N.I.” S.A., a amplasamentului obiectivului de investiţii „Sală 
polivalentă” şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Dacă mai sunt întrebări sau….? Dacă nu, trecem la procedură. Deci, 
 Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru.  
 
 Dl.Gabriel Candindatu 
 Deci, 24 pentru. Dacă nu mai sunt alte probleme, închidem şedinţa. O după amiază plăcută! 
 
 

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ, 
SECRETAR, 
               Gabriel Candindatu 

           Marcela Enache 
 
 


