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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 27.11.2015, orele 13°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.

La şedinţă participă: 22 de consilieri (absenţi: dl.Lixandru Virgil, dl.Roman Iustin,
dl.Stan Gabriel şi d-na Tuşa Sorina) d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din
aparatul propriu de specialitate  al primarului, precum şi reprezentanţi ai mass-mediei.
Şedinţa este publică.

Şedina este condusă de domnul consilier Dobre Mircea, conform HCL nr.199/2015.

Dl.Mircea Dobre
Deci, a fost convocată pentru astăzi şedinţa Consiliului local. Sunt prezenţi 21 de

consilieri, şedinţa este statutară. La ordinea de zi prioncipală avem 53 de puncte, iar la
ordinea de zi suplimentară avem 2 puncte. Din ordinea de zi principală, iniţiatorul retrage
următoarele puncte: punctul 13, punctul 15, punctul 26, punctul 38 şi punctul 49. Doamna
Enache mai vrea să facă o precizare, legat de ordinea de zi.

D-na Marcela Enache
Da. La punctele 21 şi 37 se vor cititi tilurile corecte, astfel: la 21 – „Proiect de

hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de investiţii „Construire
parcare multietajată P+7E+T”, în staţiunea Mamaia, zona Cazino-Albatros, după achiziţia
lucrărilor suplimentare.”. Deci, acesta este titlul corect. Este conform hotărârii pe care
dumneavoastră aţi primit-o. Iar la punctul 37, titlul corect este: „Proiect de hotărâre privind
acordarea dreptului de uz şi de servitute către Congaz SA asupra unui teren aparţinând
domeniul privat al municipiului Constanţa, situat în str. Zmeurei nr. 3 pentru amplasarea unui
branşament şi post de reglare.” Mulţumesc!

Dl.Mircea Dobre
Dacă sunteţi de acord cu ordinea de zi aşa cum v-am propus-o.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Intrăm în ordinea de zi…

D-na Marcela Enache
Şi ordinea suplimenară?

Dl.Mircea Dobre
Da, şi ordinea suplimentară am citit-o. Avem două puncte la ordinea suplimentară.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 avem:
„Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al

municipiului Constanţa din data de 13.10.2015.”
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
La punctul 2 avem:
„Proiect de hotărâre privind validarea doamnei Cioceanu Paula în funcţia de

consilier local al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Comisia de validare... Vă rugăm să verificaţi dosarul.

D-na Marcela Enache
Comisia de validare alcătuită din: dl.Papari, dl.Vişan , dl.Georgescu, dl.Dobre şi d-na

Tuşa, care este în concediu.

Dl.Mircea Dobre
Comisia de validare a încheiat procesul-verbal. Văzând adresa PSD, înregistrată la

Primăria municipiului Constanţa sub nr.159221/10.11.2015 în care se precizează că doamna
Cioceanu Paula este membru al PSD, fiind următorul candidat pe lista de supleanţi ai alianţei
USL, Comisia de validare a Consiliului local al municipiului Constanţa, aleasă în baza
prevederilor art.31 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală,
republicată, procedând la verificarea adresei cu lista de supleanţi a USL propune validarea
mandatului doamnei Cioceanu Paula. O invit pe doamna Cioceanu Paula, la pupitru, să
depună jurământul. Supun la vot hotărârea, dacă sunteţi de acord ca doamna Cioceanu Paula,
a fost validată, să fie aleasă în funcţia de consilier local.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Doamna Cioceanu, vă rog!

D-na Paula Cioceanu
Dacă-mi permiteţi! “Subsemnata Cioceanu Paula, consilier în cadrul Consiliului

Local al municipiului Constanţa, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din  Legea
nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată, depun în faţa Consiliului Local
următorul jurământ:

“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa. Aşa
să-mi ajute Dumnezeu!”
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D-na Marcela Enache
Staţi să şi semnaţi, doamna Cioceanu.

Dl.Mircea Dobre
Vă mulţumim! Vă urăm succes, doamna Cioceanu Paula! Să fiţi aproape de locuitorii

oraşului Constanţa!
Trecem la următorul punct al ordinii de zi (3):
“Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 4:
“Proiect de hotărâre privind delegarea temporară a atribuţiilor viceprimarului

unui consilier local.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Aici suntem cu buletine de vot…

D-na Marcela Enache
Şi propuneri.

Dl.Mircea Dobre
Şi aşteptăm propuneri din partea... Domnul Făgădău.

Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâna! Bună ziua! Din partea PSD îl propun pe domnul consilier Costin

Răsăuţeanu pentru a ocupa…a fi mandatat de către dumneavoastră să îndeplinească
atribuţiile de viceprimar, atâta vreme cât dumneavoastră veţi considera necesar. Mulţumesc!

Dl.Mircea Dobre
A fost propus domnul Răsăuţeanu. Dacă mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu, vă rog

să completaţi buletinul de vot şi Comisia de numărare să-şi îndeplinească atribuţiunile.

- X –
Dl.Mircea Dobre
Comisia de numărare a voturilor a încheiat proces-verbal în care menţionează că a

procedat la deschiderea urnei, verificarea şi numărarea voturilor privind delegarea temporară
a  atribuţiunilor viceprimarului unui consilier local şi domnul Răsăuţeanu, singura propunere,
a obţinut 19 voturi pentru şi 3 anulate.

Dl.Decebal Făgădău
Zero împotrivă.

Dl.Mircea Dobre
Zero împotrivă, că fac 22. Supun la vot proiectul în întregime.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 5:
“Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al

municipiului Constanţa domnului Vasile Moldoveanu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Se împrăştie buletine de vot…

Dl.Mircea Dobre
Deci, Comisia , vă rog, buletinele….

Dl.Decebal Făgădău
Nu, eu propun să se distribuie buletinele pentru toate cele trei propuneri…

Dl.Mircea Dobre
Atunci,  o să dau citire la toate cele trei proiecte de hotărâre care privesc acordarea

titlului de cetăţean de onoare.
La punctul 6 avem:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al

municipiului Constanţa domnişoarei Elizabeta Samara.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Şi, punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al

municipiului Constanţa domnului Niculae Ştefan.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Deci, se împart toate buletinele şi dacă….până atunci….dacă cineva vrea să ia

cuvântul…să ne spună câteva cuvinte despre domnii care sunt propuşi a fi cetăţeni de onoare
ai municipiului Constanţa…

D-na Marcela Enache
Au fost transmise odată cu proiectele de hotărâri şi….

Dl.Decebal Făgădău
Da, aş vrea eu să profit de acest moment de distribuire a buletinelor de vot, pentru a

vă spune de ce am iniţiat aceste trei proiecte de hotărâri. Pe lângă un laudaţio şi o
recomandare făcute şi prezentate către domniile voastre în proiectele de hotărâri, aş vrea să
adaug faptul că sunt extrem de onorat să iniţiez aceste trei proiecte de hotărâri pentru că
vorbim despre trei cetăţeni care au reprezentat Constanţa…Dacă-mi permiteţi puţin,
domnilor…!

Dl.Mircea Dobre
Vă rugăm! Hai să păstrăm un moment de linişte, totuşi, că este un moment festiv şi….

Dl.Decebal Făgădău
Vă mulţumesc! Vorbim despre trei oameni care au demonstrat: o dată, competenţe

profesionale; doi – calităţi morale; trei, nu au făcut niciodată uitat faptul sunt din Constanţa şi
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că reprezintă Constanţa, indiferent de meleagurile pe care le-au străbătut în cariera dânşilor.
Vorbim despre tenorul Vasile Moldoveanu. Şi vreau să le mulţumesc celor de la cotidianul
„Ziua” pentru că au făcut un gest de reparaţie faţă de maestrul Moldoveanu. Trebuie să
recunosc că noi, ca administraţie, poate nu am ştiut, de multe ori, să arătăm respectul cuvenit
valorilor oraşului nostru şi încurajez toate ziarele, toate televiziunile, atunci când descoperă
oameni care au avut o contribuţie remarcabilă în promovarea oraşului nostru, să procedeze la
fel. Al doilea cetăţean de onoare, luând-o în ordinea vârstei, este domnul contraamiral Ştefan.
Cred că îl voi lăsa pe dânsul să se prezinte în câteva cuvinte, pentru că are de spus o poveste
nu doar de viaţă, ci o poveste care se poate transforma în model de viaţă pentru mulţi tineri
constănţeni. Al treilea cetăţean de onoare pe care îl propun, şi aici am primit semnale şi din
partea societăţii civile şi din partea oamenilor politici, este vorba de Eliza Samara, cea care a
făcut ca tricolorul şi imnul naţional să devină cunoscute nu doar la nivel european, ci la nivel
mondial. Ea este încă în plină putere, din punct de vedere al performanţelor profesionale, al
performanţelor sportive şi îi dorim o carieră cât mai lungă, plină de medalii şi, doamna
Samara, vă felicit pentru modul în care aţi crescut-o, cu modestie, cu perseverenţă şi cu
seriozitate a ajuns la aceste performanţe. O încurajez să aibă aceeaşi abordare în continuare.

Dacă îmi permiteţi, acum,  domnilor consilieri, i-aş da cuvântul doamnei Samara şi
ulterior domnului contraamiral pentru a ne adresa câteva cuvinte. Eu vă mulţumesc şi încă o
dată repet, sunt extrem de onorat. Şi profit de faptul că astăzi Universitatea „Ovidius” din
Constanţa îi decernează titlul de doctor honoris causa domnului Voicu, domnului Marin
Voicu, un jurist, un judecător care a performat în ceea ce înseamnă sistemul judiciar
românesc, reprezentând România şi la CEDO, scriind o mulţime de manuale care au devenit,
hai să-i spunem, îndrumar pentru tinerii care se instruiesc în cele ale dreptului, şi voi propune
Consiliului local, în următoarea şedinţă, acordarea titlului de cetăţean de onoare şi domnului
profesor universitar, doctor, judecător Marin Voicu. Vă mulţumesc mult!

Dl.Mircea Dobre
Vă rog!

D-na Samara
Bună ziua, tuturor! Vă mulţumesc că sunteţi alături de mine şi prin mine, Eliza mi-a

spus să vin să vă mulţumesc, este la un turneu, la Champions League, la Budapesta, cu
echipa ei, Fenerbahce Istanbul. Sunem onoraţi de acest minunat premiu. Mulţumim
Consiliului local al municipiului Constanţa….Am emoţii. Vă mulţumim, foarte mult,
domnule primar, pentru atenţia acordată şi pentru acest premiu acordat Elizei! Vă
mulţumesc!

Dl.Mircea Dobre
Poftiţi!

Dl.Niculae Ştefan
Îmi permiteţi să vă salut cu respect pe toţi cei care sunteţi prezenţi în sală, să salut

Consiliul local al municipiului Constanţa. Sunt contraamiral, în retragere, Ştefan Niculae,
integrat în Şcoala Navală la data de 22 decembrie 1952 şi, cu atât mai mult trăiesc acum
momentul cu emoţii deosebite, pentru că alături de mine văd în sală şi colegi, camarazi cu
care am lucrat în instituţiile de ale Marinei Militare. În absolvirea Şcolii navale am îndeplinit,
succesiv, funcţii de comandă la unităţi de nave şi pe uscat,  după care am urmat cursurile
Academiei de Înalte Studii Militare, promoţia 1978, am fost şef de promoţie, al cursului
postacademic superior, 1980 – şef de promoţie, după care m-am dedicat, în totalitate,
învăţământului militar de marină de la Liceul militar de marină până la Academia Navală
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“Mircea cel Bătrân”. În toată cariera mea n-am făcut altceva decât să respect sfaturile
părinţilor mei: de a munci şi a fi cinstit, şi a fi perseverent, şi de a  nu face de râs localitatea
natală; motiv pentru care şi cetăţenii din comuna mea, în anul trecut, mi-au acordat acelaşi
titlu pe care îl primesc acum şi pentru care nu ştiu cum să mulţumesc acestei….acestui mare
drept de a fi cetăţean de onoare al capitalei cetăţii Tomisului. Din momentul în care am pus
piciorul pe pământul dobrogean, am început să cunosc mai bine istoria. Am studiat, cu
aprofunzime, revenirea Dobrogei la patria mamă; am făcut şi unele comunicate în ziarele din
judeţul Olt, de unde sunt, şi în ziarele locale, pentru că primul proiectant al municipiului
Constanţa a fost inginerul Vladimir Simu, coleg de promoţie cu Anghel Saligny, boierul
nostru din comună, consăteanul meu. Mă opresc aici. De la trecerea în rezervă, în 1994, m-
am integrat, total, unor activităţi specifice urbei: conduc, de 24 de ani, concursul de
matematică “Viceamiral Vasile Urseanu”, sunt vicepreşedinte al Ligii Navale Române
Constanţa. În calitate de vicepreşedinte al Organizaţiei Judeţene a Cadrelor Militare în
Rezervă şi în Retragere “Horia Măcelariu”  am redactat revista  “Camarazii”. Am organizat
numeroase activităţi marinăreşti, printre care şi o activitate, în premieră, de a scoate în mare
toţi premianţii concursului de matematică “Viceamiral Urseanu” şi a cadrelor didactice din
municipiul Constanţa cu nava şcoală “Mircea”, spre a le dezvolta dragostea faţă de apă, faţă
de funcţia de marinar. Ce pot să vă spun? Această cetate, care a stabilit salutul tuturor
naţiunilor, pe toate meridianele lumii, nu reprezintă decât continuare trecutului său de istorie.
Şi, dacă ar fi să trăiesc, să vă spun emoţiile care le-am simţit când am descoperit mormântul
boierului care a realizat primul proiect al acestui oraş, şi cei din comună s-au mirat, dar  eu,
că l-am găsit, uitat de vreme, din 1945 şi până în anii trecuţi, între nişte oţetari, neştiut de
nimeni că-i acolo. Şi, la descoperire, invitând toţi loocatarii, toţi oamenii din comună, scria
aşa: inginer, architect Vladimir Simu, 1864-1945, cel care a muncit şi trudit pentru alţii. Asta
m-a înarmat şi mai mult. Pentru motivul acesta am contribuit şi eu, la municipiul Constanţa,
la finalizarea Monumentului Marinarilor Români, fiind alături de toată conducerea
municipiului, constituirea întâiului corp de gardieni publici, la cererea Consiliului Judeţean,
activităţi legate de modul în care să se organizeze concursurile de matematică şi, de
asemenea, în cadrul acestei activităţi am păstrat o legătură permanentă cu toate şcolile din
municipiul şi judeţul Constanţa. Sunt mândru că aici îl văd pe domnul Ciorbea, colaboratorul
meu de atâta vreme, şi să îi mulţumesc că ne reprezintă, tot  pe noi, cu cinste, în cadrul
Consiliului local. Nu în ultimul rând, vreau să mulţumesc, în mod deosebit, domnului primar,
pe care nu l-am cunoscut, şi l-am cunoscut într-un moment decisiv când trebuia să începem
sezonul estival, să închidem lucrările pe faleza Cazinoului şi a făcut-o cu dragoste şi respect.
Nu vreau să continui mai mult. Vă mulţumesc! Vă doresc multă sănătate şi la mulţi ani
pentru anul care vine. Cu stimă, contraamiralul Ştefan!

- X –
Dl.Mircea Dobre
Am primit procesele-verbale încheiate de comisia de numărare a voturilor. Pentru

domnul Vasile Moldoveanu au votat: 22 de voturi pentru, nimic împotrivă, nimic anulat.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetăţean de onoare al
muncipiului Constanţa domnului Vasile Moldoveanu.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
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Dl.Mircea Dobre
Pentru domnişoara Elizabeta Samara avem tot 22 de voturi pentru, niciunul

împotrivă, niciunul anulat. Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de
cetăţean de onoare al municipiului Constanţa domnişoarei Elizabeta Samara.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Pentru domnul contraamiral Niculae Ştefan avem, la fel, 22 de voturi pentru, niciunul

împotrivă, niciunul anulat.
Cine este pentru acest proiect de hotărîre? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine

cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Mulţumim şi  felicităm cei trei cetăţeni de onoare ai municipiului Constanţa!

Domnul viceprimar Decebal Făgădău îi felicită şi înmânează, fiecăruia, diploma de
cetăţean de onoare.

Dl.Mircea Dobre
Mulţumim! Înainte de a continua ordinea de zi, am o rugăminte: domnii care stau în

picioare, pe lângă fereastră, să ia loc pe scaune, pentru că sunt locuri suficiente şi se creează,
aşa, o tensiune. Da? Vă rugăm!

La punctul 8 avem:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe anul

2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Aici avem un amendament. Domnul viceprimar Decebal Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău
Da, aş vrea să fac un amendament. Urmare analizei bugetului şi a alocării pe direcţii,

întrucât am avut proceduri în desfăşurare până chiar în preziua şedinţei de Consiliu local,
vrem să facem o realocare a unor sume,  în interiorul aceloraşi capitole, fără a modifica
structura generală a bugetului, astfel încât să achiziţionăm pachete software pentru reţele,
întrucât, aşa cum dumneavoastră aţi votat şi aţi încuviinţat, municipalitatea şi-a înnoit parte
din dotarea cu tehnică de calcul şi acum trebuie să facem apgrade şi pentru licenţă; pachete
software de dezvoltare. Nu dau numele. Vorbim de sume de 75 de mii de lei, 6 mii de lei,
sume care se mută de la un capitol bugetar la altul. Am prezentat, doamnei Enache,
amendamentul. Şi, de asemenea, propun  modificarea anexei 2 bis, capitolul 70 – locuinţe,
servicii şi dezvoltare publică, prin credite între alineatele bugetare, în sensul de a ne permite
să luăm de la o linie bugetară să mutăm la o altă linie bugetară fără a afecta structura
bugetului. Mulţumesc!

„Amendament la proiectul de hotărâre privind rectificarea bugetului pe anul 2015:
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A. Având în vedere faptul că, în urma licitaţiei de echipamente informatice şi a
discount-urilor ofertate, s-a obţinut o economie la bugetul local de 173.000 mii
lei, considerăm oportun şi necesar să înscriem pe lista de investiţii 5 poziţii noi în
scopul achiziţionării de licenţe software, astfel încât să asigurăm respectarea
prevederilor legale în domeniu (Legea nr.8/1996 privind drepturile de autor şi
drepturile conexe):
1. Pachete software de dezvoltare – licenţă MS client Acces (CAL) pentru acces

în reţea, în valoare de 75.000 RON cu TVA;
2. Pachete software de dezvoltare – licenţă MS Visual Studio Profesional pentru

dezvoltarea de aplicaţii software, în valoare de 6.000 RON cu TVA;
3. Pachete software de birotică – licenţe MS Office, în valoare de 50.000 RON

cu TVA;
4. Sisteme de baze de date – licenţă MS SQL Server, în valoare de 32.000 RON

cu TVA;
5. Soft antivirus – achiziţie pentru 100 de staţii, pentru 12 luni, în valoare de

10.000 RON cu TVA.
B. Se propune modificarea anexei 2Bis, Cap.70 – locuinţe, servicii şi dezvoltare

publică, titlul cheltuieli pentru bunuri şi servicii – prin virări de credite între
alineate bugetare, astfel:

- Diminuări:
1 – 20.01.01 – furnituri de birou - 2 mii lei;
2 – 20.01.03 – iluminat şi forţă motrică - 5 mii lei;
3 – 20.01.04 – apă, canal, salubritate - 1 mii lei;
4 – 20.01.06 – piese de schimb - 8 mii lei;
5 – 20.01.30 – alte bunuri şi servicii pentru

întreţinere - 6 mii lei;
6 – 20.02 - reparaţii curente - 40 mii lei;
7 – 20.05.30 – alte obiecte de inventar - 41 mii lei;
8 – 20.13 - pregătire profesională - 15 mii lei;
9 – 20.30.04 – chirii - 24 mii lei.

- Majorări:
1 – 20.05.01 – uniforme şi echipament - 141 mii lei;
2 – 20.06.02 – deplasări în străinătate - 1 mii lei.”

Dl.Mircea Dobre
Dacă sunteţi de acord cu amendamentul propus:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Supun la vot…

Dl.Tudorel Chesoi
Mai am şi eu o intervenţie…

Dl.Mircea Dobre
Poftiţi!
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Dl.Tudorel Chesoi
Domnule preşedinte şi domnilor colegi, în anexa 10, la punctul 24, figurează trei

centrale termice.

Dl.Mircea Dobre
La 24?

Dl.Tudorel Chesoi
La punctul 24 din lista de investiţii, din anexa 10.

D-na Marcela Enache
Din anexa 3.

Dl.Tudorel Chesoi
Eu am fost încântat, când am citit prima dată. Am crezut că în aceste trei centrale

termice pe gaz s-ar afla şi una pentru liceul „C.A.Rosetti” unde, cunoaşteţi, că în plenul
şedinţei de Consiliu am depus un referat de necesităţi. Sigur, după  valoare, îmi dau seama că
sunt foarte mici şi nu ar fi pentru acolo. Rugămintea mea este, la domnul primar şi  la noi ,
colegii consilieri, să avem în atenţie necesarul, care este destul de urgent, pentru liceul
„C.A.Rosetti”, deoarece investiţia într-o centrală termică pe gaz, sau două, câte sunt necesare
acolo, se poate amortiza foarte repede, având în vedere că gigacaloria e foarte scumpă, la
acest liceu. Şi, să spun aşa, că la liceul CFR, de exemplu, s-a făcut o astfel de investiţie şi
este mult mai bine. În acelaşi timp, vă rog să-mi permiteţi ca să depun în plenul acestei
şedinţe un alt raport de activitate cu privire la problemele cu care se confruntă, nu sunt atât
de grave dar sunt necesare,  Grădiniţa „Perluţele Mării”, făcând parte şi din acest consiliu de
administraţie al acestei grădiniţe.

Dl.Mircea Dobre
S-a reţinut solicitarea dumneavoastră. Organele de specialitate ale Primăriei va

analiza şi, probabil, în limita posibilităţilor, vă va onora solicitarea.

Dl.Decebal Făgădău
Da, domnule consilier, vă răspund eu. Ce aţi văzut dumneavoastră, în propunerea de

rectificare de buget, vorbim despre nişte investiţii care au fost aprobate anterior, iar în
momentul de faţă nu facem decât alocarea bugetară. Trebuie să înţelegeţi că din momentul în
care depuneţi o solicitare, sau orice unitate şcolară depune o solicitare, până în momentul în
care se face alocarea bugetară, durează. E un proces de analiză, întrebăm tehnic, întrebăm de
oportunitate şi aşa mai departe. Am luat…am ţinut cont de propunerea dumneavoastră şi de
toate propunerile de la unităţile şcolare. Ele se vor regăsi în proiectul de buget pe care vi-l voi
propune în luna decembrie spre aprobare, astfel încât să putem intra şi funcţiona cu un buget
provizoriu până când se aprobă bugetul naţional şi vom vota bugetul definitiv. În momentul
de faţă, la doamna Iorescu, cea care asigură secretariatul comisiei de specialitate, sunt strânse
toate solicitările de la  unităţile şcolare. Şi vă felicit că dumneavoastră, în calitate de
consilier, aţi venit cu nişte solicitări acurate. Altfel, am foarte multe solicitări năstruşnice.
Sunt licee care vin şi-mi spun: „Prin prezenta, vă solicităm împământarea.”. Cam ce ar trebui
să facem noi în acel moment?

Dl.Radu Bogdan Matei
Am răspunsul.
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Dl.Decebal Făgădău
Da.

Dl.Radu Bogdan Matei
Ar trebuit să prevedem…încă din momentul acesta… să începem discuţia asta, pentru

că exact pe asta se calculează bugetul pentru anul viitor. În propunerea de buget am văzut că
pentru finanţarea complementară, în educaţie, avem , iarăşi, prezăvut „0”. Sper că…nu mă
înşel, dacă nu am văzut altă propunere…

Dl.Decebal Făgădău
Exact.  E o propunere de buget. Aţi intuit corect.

Dl.Radu Bogdan Matei
E o propunere…

Dl.Decebal Făgădău
Faceţi amendamente, veniţi cu dimensionări,  cu  justificări şi este perfect.

Dl.Radu Bogdan Matei
Nu…Aţi întrebat ce să facem. M-am uitat să văd la celelalte oraşe de dimensiunea

Constanţei, ce finanţare complementară, pentru educaţie, au prevăzut în buget. Clujul are 50
de milioane de lei, Iaşul are 30, Braşov are 20. Constanţa are zero. Anul trecut a fost un an
norocos, în care am avut 4 milioane de lei la finanţare complementară…

Dl.Decebal Făgădău
Nu e nevoie să-mi spuneţi, că eu am iniţiat acele proiecte. Mulţumesc!

Dl.Radu Bogdan Matei
Şi vă mulţumim, că a crescut de la zero la 4 milioane! Dar până la….Măcar de

dimensiunea Brasovului….

Dl.Decebal Făgădău
Aveţi un proiect de buget, aveţi la îndemână instrumental numit amendament.

Propunere? Aţi făcut vreo propunere scrisă, ca să discutăm la obiect?! Ştiţi dumneavoastră să
evaluaţi cât costă acea împămîntare? Eu nu ştiu.

Dl.Radu Bogdan Matei
Am vrut să prevedem…

Dl.Decebal Făgădău
Prevedeţi! Să prevedem!?! Cine? Prevedeţi! V-am mai spus, atitudinea asta „haidem

să muncim, dar fă-o tu” ar trebui să fie descurajată. Vă rog, mult de tot, veniţi cu
amendamente concrete la proiectul de buget. Tocmai de aceea l-am publicat, ca să veniţi cu
amendamente.

Dl.Radu Bogdan Matei
Degeaba vă supăraţi. Dumneavoastră veniţi cu un buget echilibrat, elaborat de primar.

Un buget trebuie să iasă din discuţia dintre Consiliu şi …aparatul executiv….
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Dl.Decebal Făgădău
Şi ce v-a împiedicat?

Dl.Radu Bogdan Matei
Se pare că vă deranjează discuţia asta…

Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu mă deranjează. Şi ce v-a împiedicat să avem această discuţie?

Dl.Radu Bogdan Matei
Păi, staţi aşa! Bugetul nu este elaborat numai de Consiliu, ci de direcţia de

specialitate…

Dl.Decebal Făgădău
Nu, propunerea o face direcţia de specialitate, iar consiliul analizează; vine cu

amendamente şi se analizează toate aceste amendamente, după care se votează, în deplină
cunoştinţă. Nu numai dumneavoastră, în calitate de consilier, orice cetăţean poate să facă
propuneri privind alocările bugetare. Tot ce vă cer este ca asemenea solicitări, că de aici am
plecat cu discuţia – vreau împământare, să fie justificată: avem nevoie de împământare în
valoare de… şi aşa mai departe, să putem încadra exact pe linia de buget cu valoarea
solicitată şi să ne asigurăm că banul public este utilizat corect. Asta este tot ce am cerut. L-
am felicitat pentru aceasta pe domnul consilier. Vă invit să faceţi acelaşi lucru şi voi face la
fel şi cu dumneavoastră.

Dl.Mircea Dobre
Vă mulţumim! Deci, supun la vot proiectul nr.8.

D-na Marcela Enache
În totalitate, cu amendamente.

Dl.Mircea Dobre
În totalitate. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.9:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului municipal pe

trimestrul III pe anul 2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.10:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri şi
cheltuieli pe anul 2015 al S.C.Confort Urban S.R.L. Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.11:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul

urban de călători în municipiul Constanţa persoanelor în vârstă de peste 80 de ani.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Domnul viceprimar Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău
Da. Voi vorbi despre următoarele două proiecte. În momentul în care ne-am apucat să

construim bugetul…proiectul de buget pentru anul viitor, am invitat la discuţii, pe lîngă
direcţiile de specialitate din cadrul Primăriei  şi regiile, astfel încât să avem discuţii
preliminare, să vedem ce soluţii găsim pentru eficientizarea activităţii regiilor, astfel încât, ea
reflectându-se în oglinda bugetară a municipiului Constanţa, să avem indicatori de
performanţă buni.

Întrucât la mai multe întâlniri pe care le-am avut cu persoanele în vârstă, cu seniorii
Constanţei, aceştia mi-au solicitat să eliminăm această barieră, această limitare, plafonare de
1000 de lei pentru persoanele vârstnice, în ceea ce priveşte transportul gratuit, întrucât,
indiferent de vârstă, mobilitatea lor nu este una de plăcere, este una de necessitate. Ei merg,
în continuare, să-şi viziteze familiile, să-şi ajute familiile şi aşa mai departe. Întrucât multe
pensii, ştiţi foarte bine, s-au indexat în ultimii ani de zile, numărul celor care se încadrau la
peste 0 mie de lei pensie pe lună, a crescut. Am analizat impacutl bugetar, am văzut că este
sustenabil, atât pe anul în curs, cât şi pe proiectul pentru anul viitor şi am iniţiat acest proiect
de hotărâre.

Al doilea proiect de hotărâre are legătură cu şomerii, cei care sunt, dacă vreţi, în
perioada de şomaj sau au ieşit din perioada de şomaj, dar fiind înregistraţi. Pentru că dacă noi
nu îi lăsăm să circule, astfel încât să-şi caute cu adevărat un loc de muncă, din ajutorul de
şomaj pe care îl au sau l-au avut, în mod evident, nu-şi vor permite să meargă, să aibă o
mobilitate sporită în căutarea unui loc de muncă. Municipiul Constanţa, din punct de vedere
al ofertei  locurilor de muncă, stă încă bine. Atunci când am avut întâlniri cu mediul de
afaceri, chiar solicitau: “domn’e, haideţi să vedem ce putem face să se întâlnească ofera cu
cererea”. AJOFM-ul a organizat asemenea târguri. Dar, pentru a preântâmpina această
problemă de mobilitate, de asemenea, analizând şi văzând că este sustenabil, atât pe bugetul
actual, cât şi pe bugetul viitor, am propus cel de-al doilea proiect. Vă mulţumesc!

Dl.Mircea Dobre
Supun la vot.

D-na Marcela Enache
Da, pentru la punctul 11, da?

Dl.Mircea Dobre
Da. Cine este pentru ?
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Dl.Decebal Făgădău
Domnul Gima are o …

Dl.Mircea Dobre
Domnu’ Gima, aveţi…da? Poftiţi! Nu v-am sesizat.

Dl.Stelian Gima
Ştiu subiectul, a fost în comisia din care fac parte, şi, cu scuzele de rigoare faţă de

dumneavoastră, discutăm despre cei indemnizaţi şi…

Dl.Decebal Făgădău
Şi cei neindemnizaţi.

Dl.Stelian Gima
De cei indemnizaţi şi cei neindemnizaţi. O.K.! De ce nu am discuta şi de elevii care

provin din familiile sărace ale oraşului şi…

Dl.Decebal Făgădău
Păi, ei deja beneficiază.

Dl.Stelian Gima
De 50%, marea parte a elevilor.

Dl.Decebal Făgădău
Faceţi o propunere. E în dezbatrere, bugetul. Analizăm impactul.

Dl.Stelian Gima
Bine. Vă mulţumesc!

Dl.Mircea Dobre
Deci supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la

transportul urban de călători în municipiul Constanţa persoanelor în vârstă de peste 80 de ani
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.12:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul

urban de călători în municipiul Constanţa şomerilor din municipiul Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Proiectul 13 a fost retras. Punctul 14:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi
funcţionare al Serviciului public de impozite, taxe şi alte venituri ale bugetului local.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Proiectul 15 a fost retras. Punctul 16:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcţiilor publice

din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa pentru anul
2016.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 17:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 181/2015 privind statul de

funcţii şi  organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 18:
„Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea

Gabriela.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 19:
„Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu

handicap în perioada ianuarie-iunie 2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
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Punctul 20:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea

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

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
La punctul 21 avem o reformulare pe care v-a citit-o doamna Enache.
„Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului

de investiţii „Construire parcare multietajată P+7E+T”, în staţiunea Mamaia, zona
Cazino-Albatros, după achiziţia lucrărilor suplimentare.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Da, la titlu.

Dl.Mircea Dobre
Supun la vot. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 22:
„Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului

de investiţii “Black Sea Bike – Diversification of the tourism services in Constanta +
Balchik cross border region by bike-BSB“

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 23:
„Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului

de investiţii “Reabilitarea şi modernizarea iluminatului public în unele localităţi ale
zonei metropolitane Constanţa“

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 24:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului referitor la condiţiile în
care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe
proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 25:
„Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit din

fondul locativ de stat.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 26 a fost retras. Punctul 27:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui nou

club pentru pensionari.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;

D-na Marcela Enache
Aici avem nevoie de nişte propuneri, pentru patru consilieri. Vă rugăm să faceţi

propuneri.

Dl.Mircea Dobre
Consilieri, pentru?

D-na Marcela Enache
Care să facă parte din comisie.

Dl.Mircea Dobre
Dar nu mai avem…?

Dl.Decebal Făgădău
Pentru comisia care va selecta spaţiile,  vă propun, domnilor consilieri, să mergem pe

o reprezentare politică, după un algoritm, astfel încât,  din partea PSD propun  să facă parte
domnul Candindatu Gabriel şi doamna Onciu Carmen. Şi vă las pe domniile voastre să faceţi
două propuneri. Mulţumesc!

Se fac comentarii în sală. (Domnul Gima.)

Dl.Decebal Făgădău
Domnul Gima.
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Dl.Mircea Dobre
Domnul Gima. Altcineva?

Dl.Decebal Făgădău
Domnul Dede sau domnul Chesoi…că…Sau Vasile Roşu.

Se fac comentarii în sală. (Domnul Dede.)

Dl.Mircea Dobre
Cine?

Dl.Decebal Făgădău
Domnul Dede Perodin.

Dl.Mircea Dobre
Deci, au fost propuşi pentru această comisie, care analizează oportunitatea,

dl.Candindatu, d-na Onciu, dl.Gima şi dl.Dede.

D-na Marcela Enache
Imediat se va completa buletinele şi se vor distribui.

Dl.Mircea Dobre
Până atunci, mergem în continuare cu ordinea de zi. Ne vom întoarce la punctul 27 şi

o să-l supunem la vot, după ce avem rezultatul votului secret.
Punctul 28:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor de bază pentru închirierea

spaţiilor cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă aflate în administrarea sau
proprietatea RAEDPP Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 29:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str. Alba Iulia, str. Valului, str. Verde, str. Mitropolit Dosoftei, iniţiator
SC Davis Car SRL.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 30:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona

delimitată de str.I.L.Caragiale, intrarea Histriei, terenuri proprietate privată, iniţiator
Manţu Nicu.”
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- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 31:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –

Construire imobil D+P+1-2E-cazare, pentru terenul situat în staţiunea Mamaia, zona
Casino, investitor SC Ambrosiana SRL.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –

Consolidare şi supraetajare spaţiu comercial parter până la S+P+6E- locuinţe colective
cu spaţii comerciale la P+1E, pe terenul situat în b-dul Mamaia nr. 249, investitor
Grosu Traian.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 33:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.

101/30.04.2015, privind aprobare PUZ-Construire sală polivalentă, str. Badea Cârţan,
f.n., iniţiator, municipiul Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 34:
„Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului

Constanţa în vederea trecerii unui imobil din domeniul public al municipiului
Constanţa şi administrarea Consiliului local în domeniul public al statului şi
administrarea Serviciului Român de Informaţii.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 35:
„Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 24/2013 privind acceptarea

donaţiei făcută de Călina Virgil către municipiul Constanţa, reprezentând terenurile în
suprafaţă totală de 3377,00 mp. situate în municipiul Constanţa, bd. Mamaia nr. 564,
cu destinaţia de drumuri publice.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 36:
„Proiect de hotărâre privind modificarea şi 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? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
La punctul 37 a dat citire modificării titlului proiectului:
„Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz şi de servitute către

Congaz SA asupra unui teren aparţinând domeniul privat al municipiului Constanţa,
situat în str. Zmeurei nr. 3 pentru amplasarea unui branşament şi post de reglare.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Îl supun la vot.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 38 a fost retras.Punctul 39:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind

aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri)
aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
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Dl.Mircea Dobre
Punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a

unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de de 62,96 mp, situat în
municipiul Constanţa, b-dul I.C.Brătianu nr. 47 precum şi aprobarea studiului de
oportunitate şi a caietului de sarcini.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 41:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a

unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 105,22 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? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 42:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a

unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 69,72 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? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 43:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin licitaţie publică a

unui spaţiu cu destinaţia de cabinet medical în suprafaţă totală de 40,72 mp, situat în
municipiul Constanţa, str. Izvor nr. 27 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? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 44:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului pentru organizarea şi

desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea îndeplinirii funcţiei
de administrator de imobil.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 45:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea formei contractului de prestare a

serviciului de salubrizare al municipiului Constanţa încheiat între operatorul
serviciului de salubrizare şi utilizatori - persoane juridice.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 46:
„Proiect de hotărâre privind completarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind

cheltuieli care se finanţează de către UAT Constanţa, inclusiv studiu de fezabilitate
pentru obiectivul de investiţii “Sală de sport polivalentă 5000 locuri”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 47:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi

obiectivului de investiţii “Reparaţii capitale şi modernizarea pasajului Cumpenei” în
faza DALI.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 48:
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„Proiect de hotărâre privind participarea municipiului Constanţa la majorarea
capitalului social al societăţii RAJA S.A..”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 49:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de

tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA S.A. pentru perioada 2021-2029.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 50:
„Proiect de hotărâre privind modificarea Statutului Asociaţiei de Dezvoltare

Intercomunitară Apă-Canal Constanţa aprobat prin HCL nr. 624/2008, modificată şi
completată.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 51:
„Proiect de hotărâre privind constituirea municipiului Constanţa ca parte civilă

în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie Bucureşti.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Da. Cine vrea?Poftiţi!

Dl.George Daniel Papari
Doresc să propun, aici, în Consiliul local, ca şi Primăria să aibe un expert parte în

acest dosar, pentru că la studierea expertizei pe care am citit-o la comisie am votat că
Primăria nu a avut un expert parte, şi mi se pare normal să luăm o decizie după o expertiză a
unui expert angajat al Primăriei. Şi, al doilea aspect, aş dori ca doamna director ecomomic să
ne prezinte, puţin, derularea acestui contract de salubritate, pentru că, din expertiză, înţeleg
că este o problemă legată de licitaţie, dar şi o problemă cu derularea. Aşa este? Unul dintre
experţi invocă acest lucru; ceilalţi 5 constată că nu sunt probleme.  Şi, pentru a putea vota,
avem nevoie de această expertiză, să ştim ce votăm.
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Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Dacă mai vrea cineva să ia cuvântul? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru?

Se fac comentarii în sală.
.

Dl.Decebal Făgădău
Pentru ce?

Dl.Mircea Dobre
Pentru aprobarea proiectului de hotărâre, de constituire a municipiului Constanţa…

Dl.Valentin Pârvulescu
Domnul consilier v-a propus o dezbatere…

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Poftiţi?!

Dl.Valentin Pârvulescu
Domnul consilier v-a propus o dezbatere, pe acest subiect.

Dl.Mircea Dobre
Dar eu nu trebuie să supun la vot această…?

Dl.Valentin Pârvulescu
Dumneavoastră aţi supus la vot direct proiectul…

Dl.Mircea Dobre
Da. Este un proiect iniţiat, da, şi nu trebuie să-l supun la vot?

Dl.Valentin Pârvulescu
A făcut domnul consilier o propunere, să facem o dezbatere…

Dl.Mircea Dobre
Da….

Dl.Valentin Pârvulescu
Cu directorul economic, cu directorul de la gospodărie comunală, să înţelegem

ce…cum a rezultat acest prejudiciu.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Tudorel Chesoi
Supuneţi la vot propunerea!
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Dl.Valentin Pârvulescu
Nu vi se pare normal?

Se fac comentarii în sală. (Da.)

Dl.Mircea Dobre
Nu mi se pare normal, da’…

Dl.Valentin Pârvulescu
Mai ales că, înţeleg că prejudiciul este calculat în urma analizei execuţiei contractului.

Adică, şi acuma înseamnă că se fac plăţi în neregulă, conform DNA!

Dl.George Daniel Papari
Deci, înseamnă că şi astăzi…

Dl.Mircea Dobre
Am înţeles.

Dl.George Daniel Papari
…acest contract are în el părţi, din punctul de vedere al expertului DNA, care nu sunt

în regulă. În continuare, la fel, o să continuăm acest contract care nu e în regulă?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Doamna Frigioiu, dacă aveţi un punct de vedere, legat de acest proiect de hotărâre?

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu
Eu nu mă pricep la înscriere sau neînscrierea ca parte civilă, nu sunt jurist de meserie,

sunt economist; nu ştiu să vă spun la ce se referă lucrul acesta. Cert este că acest contract cu
Polarisul este un contract încheiat în anul 2008, în urma unei licitaţii publice, cu tarife pentru
fiecare operaţiune care se desfăşoară, în oraşul Constanţa, pentru ridicarea gunoiului. Şi eu
sunt martor în acest proces, am fost chemată la DNA, pentru audieri. Tot ce pot să vă spun
este că, în fiecare an, acest contract a fost verificat de Curtea de Conturi, începând cu anul
2008 până …inclusiv anul 2014. În niciun an, Curtea de Conturi nu a costatat nuiciun
prejudiciu pe acest contract. Mai mult decât atât, am avut un audit al performanţei care a
verificat, în special, acest contrat pe o perioadă de o lună jumătate. Nici în urma acestui audit
nu s-a constatat niciun prejudiciu. Drept urmare, eu nu ştiu ce să vă spun. Eu, după părerea
mea, în situaţia în care se studiază, şi ar fi fost bine ca domnii consilieri să studieze raportul
de audit…raportul de expertiză al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, care schimbă în totalitate
modul de derulare al contractului. Adică…Un singur amănunt vă dau, eu n-am citit tot
raportul de audit, am spicuit din el, aproape 80% din acest prejudiciu este datorat următorului
calcul. În urma licitaţiei din 2008, cantitatea de gunoi menajer care se strange de la populaţie
se cântăreşte atât la groapa de gunoi a Polarisului, cât şi la groapa de gunoi de la Tracom.
Urmare acestor cântăriri se eliberează bonuri de cântărire. Acestea se cumulează la sfârşitul
lunii şi se plăteşte exact cantitatea de gunoi rezultată în urma cântăririi. Raportul de expertiză
al DNA-ului face un cu totul alt calcul, respectiv, ia numărul populaţiei Constanţei, îl
înmulţeşte cu 0,8 Kg per locuitor, stabileşte o sumă iar diferenţa dintre această sumă şi
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cantităţile plătite de  noi, conform cântăririlor, constituie acest prejudiciu. Drept urmare, dacă
noi….dacă dumnevoastră consimţiţi ca noi să ne constituim parte civilă pe acest mod de
calcul, eu ţin să vă anunţ că începând cu data de astăzi nu voi mai semna nicio plată către
Polaris, întrucât eu sunt singura care ordonanţez, lichidez plăţile pe acest contract şi, drept
urmare, nu o voi mai face, pentru că îmi întemeiez acest lucru pe următorul fapt. Până acuma,
de câte ori Consiliul local s-a constituit parte civilă, s-a constituit pe un proces terminal,
punctual. Ăsta este un contract în derulare. Fiind un contract în derulare, după ce se termină
procedurile la DNA, urmează procedurile în instanţă care, probabil, vor dura unul, doi, trei,
cinci, şapte ani, nu-mi dau seama cât. Dacă se merge pe varianta…şi justiţia stabileşte că
acest…raportul de expertiză al DNA-ului cu modul de calcul este cel câştigător, asta
înseamnă că în perioada 2015 – 20 _ _….ce an o fi la terminarea procedurii, toate celelalte
plăţi făcute vor fi ilegale şi vor fi în cârca mea, că eu semnez ordinul de plată pe acest
contract. Drept urmare, nu ştiu să vă spun. Vă spun, juridic, nu mă pricep la ce înseamnă
constituirea  ca parte civilă şice înseamnă în derularea unui astfel de proces constituirea sau
neconstituirea ca parte civilă. Eu vă spun doar atât, că mie mi-este teamă să mai semnez
ordine de plată pe acest contract. Drept urmare, eu nu ştiu ce se va întâmpla cu gunoiu,  ce
se….Eu îmi păzesc pielea mea şi vă spun că… Asta-i situaţia! Dacă, cumva, consideraţi că…
nu-mi îndeplinesc sarcinile de servici şi că nu voi duce la îndeplinire acest contract şi că
oraşul… în oraş nu se va mai ridica gunoiul, îmi depun demisia şi…Eu alceva nu pot să fac,
pentru că nu mă pricep la ce trebuie să fac altceva.

Dl.Mircea Dobre
Da’ acest 0,8 pe care merge DNA-ul, de unde este luat?

D-na Marcela Frigioiu
Acest 0,8 este un normativ calculat ca medie la nivel naţional, specific activităţii

de…gunoi menajer. Adică, se presupune că, în medie, un locuitor al României…

Dl.Mircea Dobre
Deci, nu are legătură cu contractul.

D-na Marcela Frigioiu
N-are nicio legătură cu Constanţa. Este o medie naţională, stabilită, cred că, pe nişte

date statistice…Nu ştiu să vă spun exact.

Dl.Mircea Dobre
Nu, am înşeles că…Adică, credeam că este, cumva, prins în contract acest 0,8. Deci,

nu este ...

D-na Marcela Frigioiu
Contractul, de la licitaţie, presupune cantităţi de gunoi…

Dl.Mircea Dobre
Cântărite.

D-na Marcela Frigioiu
Colectate şi cântărite. Doar în urma acestor bonuri de cântar se plăteşte prestaţia către

Polaris. Aşa a fost licitaţia, aşa s-a derulat contractul în toţi anii ăştia. La fel, l-a verificat
Curtea de Conturi. Nimeni nu a spus ceva în legătură cu acest mod de calcul şi, drept urmare,
asta e situaţia. E ca în drobul cu sare.
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Dl.Mircea Dobre
Da. Mulţumesc!

D-na Marcela Frigioiu
Iar eu vă spun  că îmi păzesc pielea, pentru că mi se pare absolut normal să-mi păzesc

pielea!

Dl.Mircea Dobre
Da. Mulţumesc! Supun la vot, atunci, propunerea domnului consilier de …

Dl.Decebal Făgădău
Şi care-i propunerea?

Dl.Mircea Dobre
Domnu’ consilier, vreţi să mai reformulaţi propunerea care aţi făcut-o?

Dl.George Daniel Papari
Angajarea unui expert parte.

Dl.Mircea Dobre
Deci, dumneavoastră….

Dl.George Daniel Papari
Să ne spună (serviciul) Juridicul, dacă este posibil. Ce trebuie să fac…că am un

dubiu…Eu am constat că nu am avut un expert parte.

Dl.Mircea Dobre
De la Juridic? Direcţia juridică?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Vasile Chirondojan
Dom’n preşedinte,  să-l amânăm, domn’e!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Nu. Atunci, fac eu propunerea să amânăm acest proiect de hotărâre. Să ne lămurim

exact ce trebuie să facem, în aşa fel încât să luăm o hotărâre în deplină cunoştinţă de cauză , la
următoarea şedinţă. Deci, propunerea mea este de amânare a acestui proiect de hotărâre.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Deci, cine este împotriva amânării?

Dl.Mircea Dobre
Un singur….
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D-na Marcela Enache
Deci, avem: dl.Vişan şi dl.Pîrvulescu, da? Sunteţi împotriva amânării, da?

Dl.George Gabriel Vişan
Da, împotriva amânării.

Dl.Mircea Dobre
Şi dl.Decebal…

D-na Marcela Enache
Şi dl.Făgădău, da? Deci, împotriva amânării: dl.Făgădău, dl.Vişan şi

dl.Pîrvulescu.Da?

Se fac comentarii în sală. (Şi Georgescu.)

Dl.Decebal Făgădău
Şi Georgescu.

D-na Marcela Enache
Şi dl.Gerogescu, da?

Dl.Daniel Georgescu
Da.

Dl.Decebal Făgădău
Deci, câţi au fost pentru amînare?

D-na Marcela Enache
Pentru amînare…

Dl.Mircea Dobre
Patru.

D-na Marcela Enache
Nu. Împotriva amânării au fost patru şi pentru sunt 18. Pentru amînare sunt 18. Deci,

s-a amânat proiectul.

Dl.Mircea Dobre
Revenim la punctul 27 din ordinea de zi. Deci, avem rezultatul votului pentru

comisia care validează închirierea spaţiului pentru Clubul de pensionari:
- Candindatu Gabriel - 21 de voturi pentru, 1 împotrivă, niciunul

anulat;
- Onciu Carmen - 21 de voturi pentru, 1 împotrivă;
- Gima Stelian - 22 de voturi pentru;
- Dede Perodin - 22 de voturi pentru;
- Zaharciuc Iuliana - 17 voturi pentru, 5 anulate;
- Iordache Oana - 17 voturi pentru, 5 anulate;
- Gherda Elena - 17 voturi pentru, 5 anulate.
Supun la vot proiectul de hotărâre nr.27.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Trecem şi la punctul 44. Deci, s-a stabilit comisia pentru aprobarea Regulamentului

pentru organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare a persoanelor fizice în vederea
îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil:

- Gheorghe Mirela - 22 de voturi pentru, nimic împotrivă, niciunul anulat;
- Gongea Eduard - 22 de voturi pentru;
- Vecerdea Simona - 22 de voturi pentru;
- Bafane Aura - 22 de voturi pentru;
- Ou Costel - 22 de voturi pentru;
- Cristea Daniel - 22 de voturi pentru;
- Uzură Alexandra Elena - 22 de voturi pentru;
- Bardac Diana - 22 de voturi pentru.
Cine este pentru aprobarea proiectului de la punctul 44? Dacă este cineva împotrivă?
Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 52:
“Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciului de consultanţă juridică,

asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului
Constanţa în dosarul nr. 964/P/2014 al Direcţiei Naţionale Anticorupţie precum şi în
faţa instanţelor judecătoreşti competente.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Este legat de punctul 51.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru şi o (1) abţinere. S-a abţinut dl.Chirondojan.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 53:
„Proiect de hotărâre privind înfiinţarea Grupului de lucru (GLL) pentru

implementarea Strategiei Guvernului de incluziune a cetăţenilor români aparţinând
minorităţii rome.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Trecem la ordinea de zi suplimentară. La punctul 1, avem:
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“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe
anul 2015 al RADET Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
La punctul 2:
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea anexelor 3 şi 4 din HCL

nr.150/2010 privind aprobarea statului de funcţii şi organigrama aparatului de
specialitate al primarului municipiului Constanţa şi instituţiilor publice din subordinea
Consiliului local al municipiului Constanţa.”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Ordinea de zi a fost epuizată. Închidem lucrările şedinţei de astăzi a Consiliului local.
Mulţumesc!

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ

Mircea Dobre SECRETAR,

Marcela Enache


