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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 18.12.2014, orele 12,00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Constanţa.

La şedinţă participă:  26 de  consilieri, (absent fiind dl.Gima Stelian, care a anunţat cã
este bolnav), dl. primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici
din aparatul propriu de specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.

Înainte de deschiderea şedinţei un grup de copii prezintă un program artistic specific
sărbătorilor de iarnă.

D-na Marcela Enache
Bună ziua! Declarăm deschisă şedinţa ordinară a Consiliului local pe luna decembrie, cu

rugămintea, în primul rand, de a supune aprobării procesele verbale, de şedinţă, care v-au fost
transmise, pentru şedinţele din 2.10, 20.10 şi 20.11.2014. De asemenea, dacă sunt probleme cu
privire la procesele verbale, dacă aveţi observaţii de făcut dacă nu s-a consemnat corect ceea ce
s-a discutat în şedinţe. Deci, nu sunt probleme, da?

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Înainte de asta, aş vrea să ţinem un scurt moment de reculegere pentru victimele care au

decedat în urma accidentului…de acum două zile.

Se ţine un moment de reculgere.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Mulţumesc! Dumnezeu să-i ierte!

D-na Marcela Enache
Întrucât mandatul domnului  consilier Candidatu, privind conducerea şedinţelor de

consiliu a expirat, luna trecută a fost ultima şedinţă, va trebui să procedăm la alegerea unui
preşedinte de şedinţă pentru ziua de astăzi şi următoarele două şedinţe. Propuneri, vă rog frumos.
Domnul viceprimar, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău
O propun pe doamna consilier Cojoc Marioara.
D-na Marcela Enache
Dacă sunt şi alte propuneri, vă rog frumos?! Dacă nu mai sunt, supunem la vot.
Cine este pentru doamna Cojoc? În unanimitate, pentru.



2

Doamna Cojoc, sunteţi invitată să preluaţi conducerea şedinţei.

Dl.Decebal Făgădău
Câţi sunt prezenţi?

D-na Marcela Enache
Sunt prezenţi 26 de consilieri. Singurul care lipseşte este domnul Gima Stelian, care este

bolnav şi care a anunţat că nu vine.

Dl.Decebal Făgădău
Deci, suntem 26.

D-na Marcela Enache
Da, 26 prezenţi.

D-na Marioara Cojoc
Bună ziua! Conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Municipal

Constanţa, şedinţa de astăzi este statutară, fiind prezenţi 26 de consilieri. Se retrag punctele 14,
51 şi 57 de pe convocatorul primit, iar pe listă suplimentară avem un singur punct.

D-na Marcela Enache
Două sunt.

D-na Marioara Cojoc
Două puncte pe ordinea suplimentară, pe care le-aţi primit astăzi. Pe ordinea suplimentară

avem o hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.244/11.11.2010, privind Regulamentul
privind organizarea şi defăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de piaţă în municipiul
Constanţa, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare, precum şi hotãrârea privind
modificarea PUZ….

D-na Marcela Enache
Nu, nu…

D-na Marioara Cojoc
Acesta nu?

D-na Marcela Enache
Deci, ce aţi primit dumneavoastrã astãzi sunt două proiecte,  este unul care era pe ordinea

de zi, privind acel PUZ, şi care nu s-a transmis…nu l-aţi primit pe e-mail, şi pe e-mail aţi primit
un proiect de hotãrâre privind numirea în Consiliul de administraţie de la Confort Urban a altui
membru, deci ca preşedinte în locul domnului Voinescu, care nu era pe ordinea de zi. Acela a
fost scanat şi l-aţi primit. Deci, sunt două proiecte pe ordinea de zi suplimentară, acela privind
numirea la Confort Urban şi acesta de modificare a unui articol din 244/2010.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot ordinea de zi de astăzi, conform prevederilor art.31, alin.1 din Legea

nr.215/2001.
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã?
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D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot ordinea suplimentară.
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Trecem la primul proiect, proiectul nr.5 de pe convocator:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetăţean de onoare al

municipiului Constanţa” domnul Răzvan-Ionuţ Florea.”
- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

D-na Marcela Enache
Aici avem buletine de vot, e vorba de vot secret. Imediat se împart buletinele.

D-na Marioara Cojoc
S-au şi împărţit, aşa că…trecem la următorul punct.

D-na Marcela Enache
Atunci, procedăm la vot şi trecem la următorul punct.

D-na Marioara Cojoc
Trecem la următorul punct, proiectul nr.6:
„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal Constanţa pe anul

2014.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.7:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul

III pe anul 2014.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Abţineri? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr. 8:
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„Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul
2014 al R.A.E.D.P.P.Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.9:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul

2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.10:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.255/2013 privind aprobarea

Planului de ocupare a funcţiilor publice din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi
alte Venituri ale Bugetului Local Constanţa pentru anul 2014.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot punctul nr. 11:
„Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.116/2013 şi HCL

nr.65/2014 pentru acordarea unor facilităţi fiscale scadente R.A.D.E.T.Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr. 12:
„Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.117/2013 şi HCL

nr.64/2014 pentru acordarea unor facilităţi fiscale scadente R.A.D.E.T.Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr. 13:
„Proiect de hotărâre privind acordarea unor facilităţi fiscale SCIL Confort Urban

SRL cu privire la plata obligaţiilor fiscale.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã? Mulţumim  frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr. 14 s-a retras. Supun la vot punctul nr.15:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea asociaţiilor şi fundaţiilor selecţionate în

vederea acordării de subvenţii de la bugetul local, pentru anul 2015.”
- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr. 16. Supun la vot:
„Proiect de hotărâre privind prelungirea unor contracte de închiriere pentru spaţii

cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã? Mulţumim  frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr. 17. Supun la vot:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului de administrare elaborat şi

prezentat de Consiliul de administraţie al RAEDPP Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã? Mulţumim  frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr. 18:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea propunerii de repartizare a profitului

exerciţiilor financiare 2010 şi 2013 la SCIL Confort Urban  SRL.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã? Mulţumim frumos!
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D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr. 19. Supun la vot:
„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1 – organigrama, şi anexei 2 – stat

de funcţii, ale Serviciului public administrare creşe din subordinea Consiliului Local al
municipiului Constanţa, aprobate prin HCL nr.17/2014.”

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru. Doamna preşedintă, facem o pauză pentru Comisia de

numărare a voturilor de la punctul nr.5?

D-na Marioara Cojoc
Sigur că da.

D-na Marcela Enache
Rog comisia de numărare a voturilor să procedeze la deschiderea urnei şi la numărarea

voturilor.

- X –

D-na Marioara Cojoc
Pentru proiectul de hotărâre, înscris la punctul nr.5, privind acordarea titlului de

„Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa” domnului Răzvan-Ionuţ Florea, rezultatul
votului este următorul: 26 voturi pentru din 26 de consilieri prezenţi. Mulţumim frumos!

Supunem la vot şi proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru. Este cineva…? Este domnul Răzvan Florea?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, am două motive ca să vă felicit. Unul, este tatăl lui Răzvan Florea, pentru cei care

nu-l cunosc. Eu îl cunosc de când am inaugurat bazinul de înot, şi ăsta este al doilea motiv pentru
care vă felicit. A făcut un bazin de înot pentru … axat, eminamente,  pentru copii. O investiţie
privată. Sigur că noi, Primăria i-am dat tot concursul. Şi vreau să vă spun că pentru a ajunge un
copil acolo, să intre la cursuri de înot, ştiu că se aşteaptă şi jumătate de an. Iată că nu toate
investiţiile sunt aşa cum credem noi, că în restaurante şi în cafenele. Iată, e  o investiţie care
funcţionează, oamenii scot bani dintr-o treabă foarte sănătoasă, să înveţe copii să înoate. Şi este
meritul dumnealui, meritul lui Răzvan, pentru că s-a gândit. Acesta este cel de-al doilea motiv
pentru care îl felicit, dar primul este pentru toată performanţa sportivă pe care a avut-o de-a
lungul carierei lui Răzvan, care este şi prieten cu mine, am şi înotat împreună; acum vreo trei
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săptămâni am mers cu bicicleta pe digul de Nord, împreună cu el, şi este un exemplu despre cum
se poate amesteca sportul şi pasiunea cu viaţa personală şi cu viaţa profesională, şi a şi rămas în
acest domeniu, motiv pentru care vreau să vă înmânez, Răzvan este plecat în America, diploma
de „Cetăţean de onoare” şi să îl felicităm cu toţii. Vă dau şi microfonul, dacă vreţi să ne spuneţi
două cuvinte.

Dl.Florea
În lipsa lui Răzvan, aş vrea să mulţumesc Primăriei oraşului Constanţa, şi în mod special

domnului primar şi domnului consilier, pentru diploma de „Cetăţean de onoare” pentru toată
activitatea sportivă pe care a avut-o Răzvan. Mulţumesc!

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Mulţumim şi noi! La ce punct suntem?

D-na Marcela Enache
La punctul 20.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Suntem la 20? Am trecut de taxe şi impozite?

D-na Marcela Enache
S-au aprobat.

D-na Marioara Cojoc
Revenim la convocator. Supun la vot proiectul nr. 20:
„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcţii şi a organigramei

Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, aprobate prin HCL nr.22/2014.”
- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr. 21:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcţiilor publice din

cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr. 22:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de

str.Bărăganului, str.Theodor Burada, str.Bucureşti şi de strada Oborului, beneficiar Muşat
Marioara.”
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- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivã?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.23:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de

străzile N.Iorga, Bogdan Vodă, Moldovei şi Bucovinei, terenuri proprietate publică şi
privată, beneficiar Toma Cătălin.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã?Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.24:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de

străzile Mamaia, Unirii, Făgetului, Pescăruş, iniţiator S.C.Sorla SRL.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.25:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – delimitat de

străzile Dr.Marcovici, Frigului, şoseaua Mangaliei, bd.1 Mai, iniţiator S.C.Poliplast SRL.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos1

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.A ieşit dl.Papari.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.26:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – introducere

teren din extravilan în intravilan, construire hală depozitare, prestării servicii şi complex
agrement, iniţiator Vlăsceanu Cornel.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.27:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – parc panouri

fotovoltaice, împrejmuire şi conectare LES la punctul de conexiune Enel conform A.O. –
introducerea terenului în intravilan şi scoaterea din circuitul agricol, iniţiator S.C. Smart
Group Energy S.R.L.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.28:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal – introducere

teren din extravilan în intravilan , construire hală depozitare şi hală mică producţie,
iniţiator Popa Marcela.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.29:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr.784/2008 modificată şi completată

de HCL 46/2011 privind aprobarea planului de amplasare a punctelor de desfacere a presei
la nivelul municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.30:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.211/2011 privind însuşirea şi

aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marioara Cojoc
Vă rog frumos…

Dl.Iustin Fabian Roman
Ne abţinem şi la celelalte două proiecte…

D-na Marioara Cojoc
Care proiecte?

Dl.Iustin Fabian Roman
De la 30,  31 şi 32, pentru că nu le-am primit.

D-na Marioara Cojoc
Am înţeles, cu menţiunea că nu vi s-au comunicat proiectele de hotărâre. Mulţumim

frumos!

D-na Marcela Enache
De la Oficiul de calcul ne-au comunicat că s-au transmis toate proiectele…

Se fac comentarii în sală. (Nu s-au transmis.)

D-na Marcela Enache
Dacă este cineva de la Oficiul de calcul?

D-na Marioara Cojoc
Cineva de la Oficiul de calcul este în sală?

Dl.Decebal Făgădău
D-na Adriana Stamat.

D-na Adriana Stamat
Da.

Dl.Decebal Făgădău
Domnul consilier a reclamat faptul că nu s-au primit toate proiectele pe adresele de e-

mail comunicate. Vă rog să desemnaţi o persoană care să verifice adresele de e-mail ale tuturor
consilierilor.

D-na Adriana Stamat
Am şi eu o rugăminte. Dacă aveţi adrese pe hotmail, v-aş ruga să le schimbaţi că nu prea

funcţionează…

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.31:
„Proiect de hotărâre privind trecerea unor terenuri din domeniul public în

domeniul privat al municipiului Constanţa.”
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- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.32:
„Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor

care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Roman şi d-na Tuşa.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.33:
„Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 la HCL nr.141/2014 privind darea în

administrarea Serviciului de Ambulanţă Judeţean Constanţa a imobilului situat în
str.Bravilor nr.1.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.34:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz şi servitute de

către SC Enel Distribuţie Dobrogea SA asupra unor terenuri aparţinând municipiului
Constanţa, în vederea amplasării unor posturi de transformare, pe toată durata de
existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu energie electrică.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.35:
„Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 la HCL nr.96/2012 privind

atribuirea în folosinţă gratuită a terenului în suprafaţă de 1109 mp, situat în Constanţa,
şoseaua Mangaliei – zona Billa, către Arhiepiscopia Tomisului în vederea edificării unui
lăcaş de cult.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!



12

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.36:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de

500 mp, situat în municipiul Constanţa, zona Spitalul Militar – lot 6, numitului Nicolae
Răşanu – Cetăţean de onoare al municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.37:
„Proiect de hotărâre privind delegarea R.A.E.D.P.P.Constanţa în vederea vânzării

imobilului situat în Bd.Tomis nr.340, bl.C2, sc.A, ap.31.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.38:
„Proiect de hotărâre privind închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unui teren în

suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Constanţa, Piaţa Pescăruş, zona Faleză Nord, lot
1, numitului Buzincu Gheorghe, conform sentinţei civile nr.3404/18.06.2013 a Tribunalului
Constanţa, definitivă şi irevocabilă.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.39:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren

reprezentând loc de veci, situat în Cimitirului municipal Constanţa, doamnei Asie Elena,
revoluţionară, conform sentinţei civile nr.1461/CA/2014 pronunţată de Tribunalul
Constanţa, definitivă şi irevocabilă.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.40:
„Proiect de hotărâre privind închirierea cu prioritate, fără licitaţie, a unui teren în

suprafaţă de 100 mp, situat în municipiul Constanţa, Piaţa Pescăruş, zona Faleză Nord, lot
2, numitei Asiei Elena, conform sentinţei civile nr.1461/CA/2014 pronunţată de Tribunalul
Constanţa, definitivă şi irevocabilă.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.41:
„Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Public prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a imobilului – teren şi
construcţie – „Cazinou Constanţa”, în vederea consolidării şi restaurării acestuia.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.42:
„Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Public prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a amplasamentului
obiectivului de investiţii „Bazin de înot olimpic”şi asigurarea condiţiilor în vederea
executării acestuia.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivã? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.43:
„Proiect de hotărâre privind predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi

Administraţiei Public prin Compania Naţională de Investiţii S.A. a amplasamentului
obiectivului de investiţii „Sală polivalentă”şi asigurarea condiţiilor în vederea executării
acestuia.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

Dl.Vasile Chirondojan
Aici aş vrea să…
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D-na Marioara Cojoc
Vă rog, domnul consilier Chirondojan!

Dl.Vasile Chirondojan
Vreau să spun două cuvinte. Având în vedere că în Badea Cârţan, acolo, deci, am vorbit

şi cu domnul viceprimar Decebal, e o problemă…

Se fac comentarii în sală. (Luaţi microfonul, că nu se aude.)

Dl.Vasile Chirondojan
Nu, vorbesc….

D-na Marcela Enache
Ca să se poată înregistra.

Dl.Vasile Chirondojan
Deci, e o problemă, de la Direcţia de Dezvoltare, de la Bucureşti. Deci, nu ajunge terenul

pentru sala polivalentă care se va face în Badea Cârţan. Deci, noi am avea o problemă,  am
înţeles că şi lotul IPC şi stadionul olimpic de rugby “Cleopatra”. Problema este că noi
vedem…Terenul de rugby e o suprafaţă foarte dificilă, deci 140 de metri lungime pe 70 lăţime,
pe care….Nu ştim unde să ne ducem, că am stat de vorbă şi cu domnul Decebal, şi nu ştiu unde
să găsim în altă parte o asemenea suprafaţă, plus că investiţia este foarte mare, care a fost făcută
acolo. Acolo a fost groapa de gunoi. Din groapă de gunoi am făcut un stadion, nu de trei stele, de
patru stele, de două stele pe care se dispută meciurile internaţionale. Deci, în 2015 avem trei
meciuri internaţionale: cu Franţa, cu Irlanda şi cu Italia. De tineret. Deci, dacă ne mutăm de
acolo, unde ne ducem să jucăm? Deci, avem două stadioane de rugby în oraşul Constanţa, unul
este pe Primăverii, stadionul clubului “Farul” şi al doilea acesta care este omologat internaţional,
deci este omologat internaţional pentru meciurile internaţionale, unde s-a jucat şi România-
Germania,  în care a învins România cu 67 la 6. Felicitări România! Deci, am spus că ne ducem.
Unde să ne ducem? Într-adevăr, toată lumea vrea să facem o sală polivalentă. Suntem de acord
cu domnii consilieri, cu domnii viceprimari, să găsim o soluţie. Soluţia? Unde să ne ducem? Am
încercat, la Palatul Copiilor, să ne ducem. E mic terenul – 60 de metri, 70 de metri. Deci în
groapă, acolo, e…La LPS, jos, la şcoala sportivă sunt numai câini morţi în văgăuna aia acolo şi
bălării şi toţi boschetarii care stau pe acolo. Deci, trebuie să găsim o soluţie, cu domnul primar,
care întotdeauna a fost lîngă noi, domnul Ştefan Radu Mazăre, pe care îl rugăm…îmi pare rău că
domnul Constantinescu nu este lângă noi, pentru că întotdeauna a susţinut sportul şi a fost alături
de toate echipele, şi de echipa de rugby din Constanţa…Deci, acuma rămâne să decidem, că nu
sunt…Doamne fereşte!, dar….Trebuie să construim, dar trebuie să vedem ce facem şi cu
campioana României! Deci, campioana României, suntem 18, anul acesta…

D-na Marioara Cojoc
Ştim cu toţii, aşa este…cunoaştem..realizările sportului constănţean.

Dl.Vasile Chirondojan
Ne vor pleca toţi jucătorii pe care îi avem, inclusiv 11 în echipa naţională a României…

D-na Marioara Cojoc
Cunoaştem. Vă mulţumim frumos, domnu’ consilier! Domnul viceprimar Făgădău.
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Dl.Vasile Chirondojan
Mulţumesc frumos!

Dl.Decebal Făgădău
Domnule primar, doamna preşedintă, stimaţi colegi, mă cunosc foarte bine cu domnul

consilier şi cunoaştem cu toţii performanţele echipei de rugby, de fapt, echipelor de rugby. O
dată cu implementarea acestui proiect, dacă ar fi să alegem, şi să ţinem o ordine firească a
lucrurilor, a proiectelor, o investiţie de 20 de milioane de euro pentru o sală polivalentă care să
acopere o plajă mai largă de sporturi, care, de asemenea,  să fie conjugată cu o utilizare  mai
îndelungată a structurilor de cazare din staţiunea Mamaia şi din oraşul Constanţa,  are prioritate.
Cel puţin aceasta a fost  propunerea mea, în calitate de iniţiator al acestui proiect. Doi. I-am
promis domnului consilier că împreună vom găsi o soluţie, una pe termen scurt, pentru început,
şi una pe termen lung, pentru relocarea bazei de antrenament şi de meciuri competiţionale a
echipelor de rugby. Noi nu ne dorim să stricăm casa şi să facem WC, dar trebuie să înţelegem că
acesta este mersul firesc al vieţii şi că o asemenea investiţie în viaţa unui oraş se întâmplă, poate,
o dată la două, trei generaţii. Aşa că, nimeni nu vrea să strice absolut nimic. M-am angajat să
găsesc o soluţie, la nivel instituţional, împreună cu vicepreşedintele Consiliului Judeţean ,
Cristian Dragomir, cel care este şi preşedinte al Clubului de Rugby, împreună cu Claudiu
Teliceanu, directorul Direcţiei Judeţene de Tineret şi Sport şi, de ce nu?, împreună cu directorul
Inspectoratului Judeţean Şcolar, Răducu Popescu, pentru că avem trei posibile locaţii. De
asemenea, în momentul în care vom identifica o soluţie, dacă va fi nevoie şi de o ajustare a
bugetului în vederea renovării vreunui spaţiu necesar vestiarelor, a echipelor, sălii de oaspeţi,
arbitrilor, sălii de recuperare voi veni în faţa dumneavoastră, astfel încât să vă prezin această
soluţie. Pentru că, da,  vrem să avem şi bazin olimpic. Iar eu, în calitate de consilier şi de
viceprimar cred că cu toţii trebuie să recunoaştem că un bazin olimpic şi o sală polivalentă sunt
nu numai merituorii ci absolut necesare oraşului nostru. Vă mulţumesc!

D-na Marioara Cojoc
Mulţumim frumos, domnule viceprimar! Supun la vot proiectul nr.43 privind predarea

către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Public prin Compania Naţională de
Investiţii S.A. a amplasamentului obiectivului de investiţii „Sală polivalentă”şi asigurarea
condiţiilor în vederea executării acestuia.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.44:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor

bunuri mobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului
Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 24 de voturi pentru şi două (2) abţineri. S-au abţinut dl.Dobre şi dl.Chirondojan.
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D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.45:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui

spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă de 67,27 mp, situat în municipiul
Constanţa, str.Izvor nr.27, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de
sarcini.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.46:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui

spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă totală de 62,96 mp, situat în
municipiul Constanţa, bd.I.C.Brătianu nr.47, în vederea desfăşurării activităţii medicale în
sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de
sarcini.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.47:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui

spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă totală de 62,96 mp, situat în
municipiul Constanţa, bd.I.C.Brătianu nr.47, în vederea desfăşurării activităţii medicale în
sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de
sarcini.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.48:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a unui

spaţiu cu destinaţia de cabinet medical, în suprafaţă totală de 62,96 mp, situat în
municipiul Constanţa, bd.I.C.Brătianu nr.47, în vederea desfăşurării activităţii medicale în
sistem de tură-contratură, precum şi aprobarea studiului de oportunitate şi a caietului de
sarcini.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!
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D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.49:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea  închirierii unui spaţiu cu destinaţia de

grădiniţă, situat în municipiul Constanţa, zona centrală.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.50:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării contractelor de concesiune

nr.1011/13.01.1995 ţi nr.1012/13.01.1995 încheiate între municipiul Constanţa şi SC Cuget
Liber SA, în sensul modificării amplasamentelor, extinderii suprafeţelor concesionate şi
prelungirii duratei contractuale.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.51 este retras. Nr.52:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2 şi nr.4 la HCL nr.199/2012

privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local al
municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Aici avem buletine de vot.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.53:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actului adiţional nr.1 la contractul de

asistenţă pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între judeţul Constanţa.
municipiul Constanţa, R.A.J.A. S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, aprobat prin HCL nr.290/2010.”

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;

D-na Ana Marcu
Aici, numai puţin, am şi eu o întrebare.

D-na Marioara Cojoc
Da, vă rugăm!
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D-na Ana Marcu
Am o întrebare pentru domnul viceprimar Gabi Stan, în calitate de iniţiator…

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu
Sau, mă rog, cine ştie ceva despre proiect…

Se fac comentarii în sală.

D-na Ana Marcu
Ca să ne spună despre ce este vorba şi în ce calitate…

D-na Marcela Enache
Deci, este vorba despre un contract anterior, dacă-mi permiteţi, aprobat printr-o altă

hotărâre, în 2010, iar cei de la RAJA au solicitat un supliment la acel contract de împrumut de
încă 10 milioane de euro.

D-na Ana Marcu
În ce calitate…?

D-na Marcela Enache
Păi, suntem asociaţi…Şi noi, municipiul Constanţa, în calitate de asociat….

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
În calitate de asociat, ni se cere acordul…

D-na Ana Marcu
Nu suntem singurii asociaţi.

D-na Marcela Enache
Nu.

D-na Ana Marcu
Avem şi obligaţii în baza acestui contrsct? Pentru că dacă avem…

D-na Marcela Enache
Din câte am înţeles, nu.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc
Haideţi să-i dăm voie domnului viceprimar Decebal Făgădău să primim explicaţiile de

rigoare. Vă rugăm!



19

Dl.Decebal Făgădău
Stimaţi colegi, după cum ştiţi, în momentul în care am demarat implementarea  proiectelor

din fonduri europene pentru reabilitarea sistemului de apă potabilă şi a sistemului de canalizare
pe raza municipiului Constanţa,  TVA era o cheltuială neeligibilă. Compania RAJA fiind o
companie care uşor, uşor a preluat mai multe localităţi în operare, a trebuit să facă două lucruri.
O dată - să ţină în viaţă sistemele preluate , doi – să asigure cofinanţarea în vederea
implementării proiectelor. Pe lângă faptul că am obţinut o  cofinanţare foarte mică, de 1,71% a
acestor proiecte, noi, ca beneficiari ai unor proiecte în valoare de peste 160 de miliarde de Euro,
a trebuit, atunci, în momentul în care s-a discutat contractul cu Banca Europeană de
Reconstrucţie şi Dezvoltare, să găsim o soluţie pentru TVA. Soluţia aceasta a fost un contract de
împrumut în valoare de 39 de milioane de Euro fără nici un fel de garanţie alta decât execuţia
bugetară. Deci, nici un fel de altă garanţie. Doi, o dobîndă preferenţială de 1,7% plafonată pe 3
luni,  cu un mecanism de descreştere până la 1,5%. În momentul în care TVA a devenit eligibil şi
noi am putut să implementăm mai multe proiecte a fost necesar să: 1 să ne plătim toate UAT-
urile contribuţia şi 2 – să suplimentăm valoarea împrumutului cu 10 milioane de Euro fără să
modificăm nici o altă clauză din acest contract de împrumut. Deci, din contractul iniţial nu se
modifică decât valoarea contractului în sensul că se măreşte suma de la 39 la 49 de milioane de
Euro. Celelalte condiţii rămân neschimbate. Municipiul nu mai are nici o altă obligaţie
suplimentară. Şi, al treilea lucru pe care…

D-na Ana Marcu
Şi care sunt obligaţiile iniţiale?

Dl.Decebal Făgădău
Obligaţiile iniţiale fiind acelea de risc în momentul în care Compania de apă…

D-na Ana Marcu
Suntem codebitori în baza contractului de asociere….

Dl.Decebal Făgădău
Suntem codebitori, exact. Da, acesta este un contract aprobat anterior…în 2008, dacă-mi

aduc bine aminte.

D-na Ana Marcu
Care este cota noastră parte?

Dl.Decebal Făgădău
1,39%

D-na Ana Marcu
Şi vi se pare normal ca la un contract de 10 milioane de Euro să fim codebitori în

momentul în care cota noastră de participare este de 1,39%? Deci, vi se pare normal să avem
aceleaşi obligaţii…

Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu, nu, noi suntem codebitori cu procentul…cu participarea noastră în cadrul

companiei, nu cu valoarea întregului credit.



20

D-na Ana Marcu
Şi este specificat….?

Dl.Decebal Făgădău
Este specificat şi, credeţi-mă, în contractul iniţial aprobat prin Hotărârea…

D-na Marioara Cojoc
HCL nr.290 din 2010.

Dl.Decebal Făgădău
Puteţi să consultaţi contractul. Este unul foarte stufos. Şi ştiţi foarte bine că Banca

Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare n-are niciun interes să nu-l execute.

D-na Ana Marcu
Banca are tot interesul să-şi acopere pagubele integral. Noi, la rândul nostru, trebuie să

ştim toate clauzele, ca unele să nu ne afecteze, pentru că avem nişte obligaţii, prevăzute în acel
contract şi, dacă nu depăşim…Că asta era de fapt întrebarea: dacă obligaţiile noastre depăşesc ,
cumva, cota de participare. Dacă nu depăşeşte…

Dl.Decebal Făgădău
Nu depăşeşte.

D-na Ana Marcu
O.K.!

Dl.Decebal Făgădău
Nu depăşeşte şi….

D-na Ana Marcu
Deci, dacă se consemnează în procesul-verbal că….

Dl.Decebal Făgădău
Nu depăşeşte şi, mai mult decât atât, sunem parte alături de Consiliul Judeţean şi de

celelalte UAT-uri şi n-avea rost să multiplicăm un contract atât de stufos…

D-na Ana Marcu
Deci, să nu avem aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi Consiliul Judeţean…

Dl.Decebal Făgădău
Încă ceva vroiam să vă spun. Extinderea cu 10 milioane de Euro, în vremuri de criză, ştiţi

foarte bine în calitate de director de bancă cum se dau îmtrumuturile în ziua de astăzi, s-a făcut
într-un timp record pentru Banca Europeană de Reconstrucţie şi Dezvoltare, în numai 14 zile. De
altfel, cred că,  colegii mei de la RAJA au şi făcut o conferinţă de presă în care au subliniat acest
lucru. Este un….Faptul că RAJA este o comunitate atât de mare nu trebuie să ne sperie ci, din
contră. Eu, unul, votez cu încredere acest proiect.
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D-na Marioara Cojoc
Putem supune la vot? Supun la vot proiectul nr.53 privind aprobarea actului adiţional nr.1

la contractul de asistenţă pentru proiect din data de 2 februarie 2011 încheiat între judeţul
Constanţa. municipiul Constanţa, R.A.J.A. S.A. şi Banca Europeană pentru Reconstrucţie şi
Dezvoltare, aprobat prin HCL nr.290/2010.”

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.54:
„Proiect de hotărâre privind organizarea şi exercitrea auditului public intern în

cadrul Primăriei municipiului Constanţa şi a entităţilor subordonate.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Numai puţin, am de făcut o observaţie!

D-na Marioara Cojoc
Vă rog!

D-na Marcela Enache
În mod eronat au fost cuprinse vechile titulaturi  în conţinutul acestei hotărâri. Deci, au

fost menţionate “şcoala cu clasele 1-8” în loc de “scoala gimnazială”, şi solicităm rectificarea
acestor erori, şi în loc de  de “grup şcolar” trebuie trecut “liceul tehnologic” . Da? Ele vor rămîne
…doar se va face această corectură. Am ţinut să fac această precizare ca să se poată corecta
hotărârea.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Acum supun la vot proiectul cu amendamentul votat.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.55:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a
contribuţiei lunare de întreţinere datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru
persoane vârstnice Constanţa, începând cu data de 01.01.2015.”

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.56:
„Proiect de hotărâre privind acordarea normei de hrană poliţiştilor locali din

cadrul Primăriei municipiului Constanţa, Direcţia Poliţie Locală.”
- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.57 este retas. Proiectul nr.58:
„Proiect de hotărâre privind  modificarea caietului de sarcini cuprins în anexa 1 la

HCL nr.149/2014 privind aprobarea documentaţiei pentru delegarea gestiunii serviciului
de iluminat public din municipiul Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.59:
„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al

municipiului Constanţa a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând elemente
componente ale sistemului de iluminat public din municipiul Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.60:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.Barbu Catargi.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!
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D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.61:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.Corneliu Baba.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.62:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.Eugen Lovinescu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.63:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.George Topârceanu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.64:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.Corneliu Coposu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.65:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.Henri Coandă.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.66:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Construirea drumului public str.Ionel Teodoreanu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.67:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea actualizării devizului general aferent

obiectivului de investiţii – Promenada Mamaia.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru. Să ne întoarcem la punctul 52, vă rog frumos, pentru că mai

avem nevoie de urnă.

D-na Marioara Cojoc
Da. Comisia de numărare a voturilor, vă rog frumos!
Dl.Radu Ştefan Mazăre
Până numără comisia, vreau să-l invit aici, în faţă, pe ne’a Mugurel Voinescu, care iese la

pensie. Dacă a ajuns ne’a Mugurel să iasă la pensie, înseamnă că a trecut vreme, nu glumă. În
primul rand, vreau să-i mulţumesc pentru tot ce a făcut el în viaţa lui, pentru cei 43 de ani în care
a lucrat numai pentru drumurile şi pentru construirea acestui oraş. Vreau să-i mulţumesc şi să-i
doresc o pensie cât mai dulce, cât mai sănătoasă şi cât mai fericită!

Se fac comentarii în sală. (Şi cât mai lungă!)

Dl.Mugurel Voinescu
Vreau să mulţumesc Consiliului local, în primul rând, pentru că m-a spijinit neîncetat şi

în mod special domnului primar, pentru că în aceşti 8 ani am reuşit să facem foarte multe lucruri,
şi se şi văd aceste lucruri, am reuşit să modernizăm circulaţia, să facem sensurile giratorii, să
asfaltăm străzile, şi zic eu că rezistă,  astfel în cât oraşul să arate mult mai bine…Încă o dată,
regret că ies la pensie şi trebiue să părăsesc această activitate, dar…Încă o dată, mulţumesc mult!

Se fac comentarii în sală.
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Dl.Radu Ştefan Mazăre
Chiar o să-ţi simt lipsa, ne’a Mugurel. Cred că, din reflex, o să te mai sun o perioadă.

Sănătate multă, îţi doresc!

Dl.Mugurel Voinescu
Mulţumesc!

D-na Marioara Cojoc
La punctul 52, comisia a stabilit rezultatul votului: Ene Valeriu Iosif - 25 de voturi

pentru, 0 împotrivă, 0 anulate; Gina Stelian- 25 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.
Supun la vot proiectul în întregime, proiect de hotărâre pentru modificarea anexelor nr.2

şi nr.4 la HCL nr.199/2012 privind constituirea comisiilor permanente de specialitate ale
Consiliului Local al municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1:
„Proiect de hotărâre privind modificarea art.3 din  HCL nr.272/10.10.2012 în sensul

numirii preşedintelui Consiliului de administraţie la SC Confort Urban SRL.”
- iniţiator: viceprimar Gabriel Marius Stan;
Aici avem buletine de vot.
Supun la vot:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei la HCL nr.244/11.11.2010, privind

Regulamentul privind organizarea şi defăşurarea activităţilor comerciale şi a serviciilor de
piaţă în municipiul Constanţa, cu toate modificãrile şi completãrile ulterioare.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Domnu’ consilier, vă rog frumos!

Dl.Mircea Dobre
Întrucât eu am fost iniţiatorul acestui amendament, ţin foarte mult la el dar am înţeles că

serviciile din Primărie nu a avut timpul necesar pentru realocarea agenţilor economici care
pleacă din locurile şi, ca atare,  propun ca acest amendament să fie amânat, aplicarea lui. Să se
aplice cu întâi mai 2015, ca în acest interval să se poată realoca şi muta agenţii economici care
sunt afectaţi de acest amendament.

D-na Marioara Cojoc
Deci, dumneavoastră propuneţi un amendament la această…

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu, propune prorogarea….

Se fac comentarii în sală. (Abrogare…?)
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Dl.Mircea Dobre
Deci, eu propun, nu abrogarea amendamentului ci amânarea aplicării lui, cu 1 mai 2015.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu ştiu ce să vă spun, acum stăteam să mă gândesc. Dumneavoastră, în principiu, aveţi

dreptate şi întotdeauna adevărul vine după dar. Zic întotdeauna adevărul vine după dar. Aşadar,
dumneavoastră, în principiu, aveţi dreptate, dar, trebuie să găsim o soluţie şi pentru oamenii ăia.
Ei au venit la mine, acum vreo săptămînă, erau disperaţi, şi în pragul sărbătorilor au primit hârtii
ca să-şi strângă şandramalele să plece acasă. Le-am spus că, de principiu, ceea ce s-a scris în
amendament e în regulă, ca împrejurul pieţelor să nu mai fie tarabe care să vândă, să facă ,
oarecum, o concurenţă neloială pieţelor şi investiţiilor făcute în pieţe. Însă, în acelaşi timp
discutăm, nu sunt mulţi, dar discutăm de vreo 50 de…

Dl.Decebal Făgădău
34.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
34, nu ştiu, 35-36, sau 50 de familii, pentru că trăiesc de acolo, şi le-am promis că în

momentul în care vom lua o hotărâre, înainte vom discuta cu ei. Şi cred că aşa trebuie să facem.
Aşadar ar trebui să ne gândim unde anume să îi relocăm. Să dăm treaba asta serviciului din
Primărie, să vedem unde putem să-i mutăm pe respectivii şi abia apoi să intre în vigoare
amendamentul dumneavoastră care, repet, principial, este corect. Nu ştiu însă dacă dăm un
termen până la întâi mai, dacă se va întâmpla chestiunea asta.

Dl.Decebal Făgădău
Până la 01.06 sunt şase luni. E un termen rezonabil.

D-na Ana Marcu
Domnule primar…

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da, doamnă, vă rog!

D-na Ana Marcu
S-a discutat şi s-a luat în considerare că sunt într-adevăr solicitări din partea oamenilor

care au tarabe, dar avem în continuare următoarea problemă: 1 – deci, n-o să mai reuşim să
civilizăm,  pentru ca să aibă un aspect cât de cât,  mă refer la piaţa Tomis III, cît de cît civilizat.
Ce se întâmplă acolo, nu ştim dacă e într-adevăr pentru cei care vând la tarabe, dacă au
autorizaţii de funcţionare sau nu, dacă plătesc taxe şi impozite sau nu. Discutând cu directorul
Administraţiei Pieţelor, ni s-a comunicat că în pieţe există locuri libere. Ne putem gândi ca în
cazul anumitor persoane care, nu ştiu, ştiu eu, sunt în diferite dificultăţi, pot să beneficieze de
tarabe, dar civilizat, în interiorul pieţelor la un anumit tarif. Ne putem gândi la aşa ceva. Deci,
locuri există, în schimb nu ştiu dacă există chiar înţelegere şi dorinţa de a accepta că trebuie să ne
civilizăm odată şi odată şi tot comerţul acesta să arate aşa cum ar trebui să arate. Deci, nu este
numai problema pieţei din Tomis III. În Tomis Nord se întâmplă la fel, în  Poarta 6, am înţeles că
se întâmplă la fel…
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Dl.Radu Ştefan Mazăre
Adică, ce la fel? Noi discutăm despre nişte tarabe de legume-fructe, în principiu,  şi

despre flori, pentru care oamenii ăştia au autorizaţie de vreo 10 ani de zile. Eu n-am aprobat
tarabe. Nu sunt…Dacă ne uităm, erau mii de tarabe, înainte. Problema este a acestor oameni care
trăiesc de 10 ani din această activitate.

D-na Ana Marcu
Se va găsi o soluţie.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, asta spun şi eu. Dar ar trebui …adică, să n-o facem brutal. Eu v-am zis că e corect ca

să nu vândă, că acesta e amendamentul, pe o rază de 150 m în jurul pieţelor, numai că ar trebui
să-i relocăm pe ăştia care trăiesc din asta de 10 ani de zile şi ar trebui să ne gândim înainte de a
da… A fost prea brutal. Asta e tot ce spun. Şi ce ziceţi dumneavoastră cred că e în regulă, poate
pentru unii dintre ei care au probleme să…

D-na Ana Marcu
Exact, în interiorul pieţelor.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da, dar nu ştiu cum s-o facem în hotărârea de consiliu. Adică, dacă să dăm un termen

foarte strict sau să revenim noi la ea şi să discutăm. Să o reluăm ca o problemă care trebuie
rezolvată…

D-na Ana Marcu
Dacă n-o să dăm termen, o să se tot amâne. Deci, corect ar fi să se dea un termen.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Şi dumneavoastră până când aţi propus?

Dl.Mircea Dobre
Eu am propus până la 1 mai, în ideea că până atunci este timpul suficient. Eventual, dacă

se consideră necesar , noi, comisia 1 şi comisia 3, putem discuta şi cu aceşti oameni şi cu
salariaţii din serviciul  Primăriei care se ocupă de această chestiune şi să găsim găsim, eu ştiu,  o
cale comună, în aşa fel încât să fie şi ei mulţumiţi…

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Cred că-i O.K. să facem aşa, nu? Facem până la….Împărtăşesc şi eu ce spuneţi

dumneavoastră, până la 1-06, dar până atunci, haideţi să discutăm cu ei, ca să nu le vină
undeva…din cap, că nici nu ştiau şi le-a căzut în cap de sărbători! Da?

D-na Ana Marcu
Corect.

Dl.Vasile Chirondojan
Domule primar…
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Dl.Radu Ştefan Mazăre
Vă rog!

Dl.Vasile Chirondojan
Primăria a făcut un proiect foarte frumos, ca fiecare tarabă să arate ca un  semimagazin.

Deci, Primăria are nişte modele pentru aceste tarabe. Că şi domnul Dobre are dreptate, că este
exact ca la iarmaroc, exact ca la bâlci cum 50 de ani. Deci, să facem nişte proiecte, care să apară
cât de cât omeneşte, şi turistul, când vine în Constanţa, să vadă, într-adevăr că ia cu plăcere un
produs pe care-l vinde ei. Deci, Primăria are tot dreptul să  facă un proiect, şi să plătească
proiectul dacă vrea să facă un comerţ civilizat…

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Foarte frumos. Eu, când am venit la Primărie şi eram preocupat de situaţia tarabelor, aşa

am făcut, la flori, la toate ălea au fost proiecte. Între timp s-au degradat, că nu m-am mai ocupat
de nimic, a trebuit să fiu preocupat de anchete, n-am mai apucat să mă aplec asupra tarabelor.
Dar, iniţial, aşa am făcut. Nu le-am făcut pe toate aşa şi ar trebui să revenim la chestiile astea,
care trebuie făcute, aveţi dreptate.

D-na Marioara Cojoc
Domnul viceprimar Decebal Făgădău…. Domnul consilier Timur…

Dl.Radu Ştefan Mazăre
S-au lămurit.

Dl.Iustin Roman
Aş dori eu…

D-na Marioara Cojoc
Vă rog!

Dl.Iustin Roman
Domnule primar, credeţi că, nu ştiu,  ar trebui luat în discuţie şi pentru bugetul anului

viitor, modernizarea pieţelor, ca şi sume mă refer, pentru că pieţele, cel puţin cîteva pieţe,
inclusiv cea din Tomis III, nu cred că arată, nici într-un caz ca la nivel european sau, măcar aşa,
decent. Nu mai vorbesc de serviciile din Primărie, pentru că ar trebui să ne implicăm în tot ce
înseamnă igiena şi…Eu mă refer ca şi modernizare de clădire, şi cred că am putea rezolva rapid
şi problema asta a tarabelor, printr-un proiect european. Deci, dacă s-a prins în proiectul de buget
aşa ceva?

D-na Marioara Cojoc
Domnul viceprimar Decebal Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău
Stimate coleg, în principiu, problema ridicată de dumneavoastră  este una corectă. Vreau

să vă reamintesc aşa: 1 –  pieţele, marea lor majoritate,  sunt private, iar atributul de control
aparţine exclusiv investitorilor. Noi, pentru pieţele pe care le avem suntem în următoarea
situaţie: sunt administrate de către RAEDPP. La RAEDPP, sursele de venituri s-au împuţinat, fie
pentru că imobilele pe care le administrau au fost retrocedate sau şi-au schimbat destinaţia sau au
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fost vândute. Deci, au scăzut veniturile regiei. Pe de altă parte, cheltuielile au rămas constante.
Ştiţi foarte bine că am disponibilizat întreaga secţie care se ocupa de învăţământ şi aşa mai
departe. Vă propun, dacă sunteţi interesat de acest subiect, să convocaţi la comisia din care
dumneavoastră faceţi parte, colegii noştri de la RAEDPP. Faceţi o analiză şi faceţi o propunere
bugetară. Dar, din punctul meu de vedere cred că discuţia ar trebui să aibă loc la momentul
oportun, la buget, nu cînd discutăm un alt subiect. Dar, în principiu, dacă dumneavoastră doriţi să
faceţi acest lucru, sunt convins că colegii de la RAEDPP cunosc mult mai bine soluţia, şi chiar ei
se bucurau inclusiv de amendamentul domnului Dobre.

D-na Marioara Cojoc
Mulţumim frumos! Alte propuneri?

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Aşa că, studiaţi şi faceţi o propunere…

Dl.Iustin Roman
Cu siguranţă, i-am convocat în ultima şedinţă de comisie. Dar, dacă tot a venit vorba de

şedinţele de comisie, am o rugăminte. Noi, în comisia, nu de data trecută, cealaltă dată, am
consemnat în procesul-verbal trimiterea unor adrese vizavi de RATC. A fost o discuţie….nu mai
detaliez, şi s-a stabilit trimiterea unor adrese anumitor instituţii care ar trebui să controleze
microbuzele şi tot ce se întâmplă în jurul transportului în comun. Acum, am înţeles că nu au
plecat aceste adrese şi nu ştiu din ce cauze. Am înţeles că o adresă a plecat către domnul
viceprimar…

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Cine să plece?

D-na Marcela Enache
Ce adrese?

Dl.Iustin Roman
Noi am cerut în comisie trimiterea unor adrese, de control, pentru ceea ce se întâmplă în

jurul transportului în comun. Am hotărât cu dl.Timur, cu toată lumea…Şi am înţeles că acele
adrese nu au mai plecat din Primărie…

D-na Marcela Enache
Doiniţa, ce s-a întâmplat cu adresele, nu s-au transmis?

D-na Doiniţa Enache
Nu. A fost o şedinţă comună a Comisiei 1 şi 3. Şi în acea comisie  s-a discutat că întâi se

va face o singură adresă care se va trimite domnului viceprimar Stan, care are în administrare
regia, şi după aceea…

Dl.Gabriel Marius Stan
Eu nu am în administrare nimic…

Se fac comentarii în sală.
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D-na Doiniţa Enache
Mă scuzaţi, în subordine…

Dl.Gabriel Marius Stan
Ce adresă? Eu n-am primit nimic! Regia aparţine de Consiliu…

Se fac comentarii în sală.

D-na Doiniţa Enache
Adresa, semnată de preşedinţii celor două comisii, v-a fost transmisă…

Dl.Gabriel Marius Stan
De unde aţi scos…

Se fac comentarii în sală.

Dl.Decebal Făgădău
Regia este în subordinea Consiliului local şi avem un secretar…

D-na Marcela Enache
Deci, vă vom comunica adresele respective, unde aţi stabilit.

Dl.Iustin Roman
Deci, noi am solicitat trimiterea de adrese şi nu au plecat din Primărie. De ce n-au plecat

din Primărie?

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Deci, nu ne mai întrebaţi pe noi. Întrebaţi-o pe d-na Marcela Enache care-i secretarul

dumneavoastră, al Consiliului Local.

Dl.Iustin Roman
Am întrebat şi mi s-a răspuns că n-au plecat de la viceprimar….

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Ce treabă are, domn’e viceprimarul? Nu înţelegeţi că n-are nicio treabă?

D-na Marcela Enache
Deci, vom comunica acele adrese cît se poate de repede.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc
Da, haideţi să revenim.

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
Avem rezultatul votului de la  punctul 1, modificarea art.3 din HCL nr.219-2012 numirea

preşedintelui la Consiliul de Administraţie al SC Confort Urban. Supuneţi-l la vot.

D-na Marioara Cojoc
Rezultatul votului este următorul: Claudiu George Rădulescu – 26 voturi pentru.

D-na Marcela Enache
Supuneţi la vot proiectul în întregime.

Dl.Decebal Făgădău
Amendamentul, că nu s-a votat.

D-na Marcela Enache
Numai puţin, că revenim. Supuneţi la vot proiectul în întregime.

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul în întregime pentru subiectul votat.
Cine este pentru? Împotrivă?Se abţine cineva?

Dl.Decebal Făgădău
La Confort Urban, da?

D-na Marcela Enache
Da, da, la Confort Urban. Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Şi acum, amendamentul dumneavoastră, domnu’ consilier, haideţi să-l formulăm.

D-na Marcela Enache
Deci, să înţeleg că se doreşte prorogarea termenului pentru  aplicarea articolului 38,

alineatul 4.

Dl.Mircea Dobre
Deci, propun amânarea aplicării…

D-na Marioara Cojoc
La art.3, aici, unde avem data de 1.01.2015?

Dl.Mircea Dobre
Cu data de 1.06.2015…

D-na Marcela Enache
Deci, se va spune aşa…

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marioara Cojoc
La art.3 . Uitaţi-vă la art.3 din Regulament.

Dl.Mircea Dobre
Până atunci, ca să avem timpul necesar…

Dl.Decebal Făgădău
Doamna preşedinte, dacă-mi permiteţi să reformulez eu amendamentul…

D-na Marioara Cojoc
Vă rog frumos!

Dl.Decebal Făgădău
Ca o sinteză a tot ceea ce s-a discutat de către colegii consilieri: 1- prorogarea termenului

de aplicare a articolului 38 „începând cu data de 1.06.2015”; 2 – iniţiarea unui dialog între
beneficiarii de autorizaţii şi comisiile de specialitate nr.1 şi nr.3 ale Consiliului local în vederea
identificării unor poziţii de reamplasare…

Dl.Mircea Dobre
Împreună cu aparatul de specialitate al Primăriei.

Dl.Decebal Făgădău
Se subînţelege, pentru că este în titlul hotărârii. Trei – Executivul va demara proiecte în

vederea înfrumuseţării aspectului tarabelor. Dacă am înţeles corect, dragi colegi, acestea au fost
problemele ridicate de dumneavoastră.

D-na Marioara Cojoc
Comentarii, modificări?

D-na Marcela Enache
Dacă s-a înregistrat, ca să putem formula…

Dl.Decebal Făgădău
Vi le dau şi în scris.

D-na Marioara Cojoc
Cine este pentru amendamentul propus de domnul viceprimar Decebal Făgădău:
Pentru? Mulţumim! Împotrivã ? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Supunem la vot întregul proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Supun la vot întregul proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumim frumos!

D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Am epuizat şi convocatorul şi lista suplimentară. Mulţumim frumos! O zi frumoasă în

continuare şi la mulţi ani, evident, sărbători fericite, un an nou cât mai frumos, numai bine!

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ,
SECRETAR,

        Marioara Cojoc
           Marcela Enache


