ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 23.02.2016, orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La şedinţă participă: 22 de consilieri (absenţi: dl.Ali Denis, dl.Lixandru Virgil,
dl.Roman Iustin Fabian şi d-na Tuşa Sorina) d-na secretar Marcela Enache, funcţionari
publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, precum şi reprezentanţi ai massmediei. Şedinţa este publică.
Şedina este condusă de domnul consilier Vișan George Gabriel, conform HCL
nr.330/18.12.2015.
Dl.George Gabriel Vișan
Bună ziua! Rugămintea e să păstrăm liniște, ca să fim mai eficienți.
Mulțumesc
mult de tot! Prezența colegilor consilieri este următoarea: 21 prezenți din 25. Ședința este
statutară, așa că putem pyrcede la lucrările ședinței de astăzi.
Dl.Decebal Făgădău
Anunțați absenții, doamnă.
D-na Marcela Enache
Da. Absenții sunt: domnul consilier Ali Denis, dl.Lixandru Virgil care a anunțat că
este bolnav...dl.Roman Iustin este absent și...doamna Tușa Sorina este absentă.
Dl.Decebal Făgădău
Și domnul Roman?
Dl.George Gabriel Vișan
Am spus că este absent. De pe ordinea de zi se retrag punctele: nr.8, nr.22 și 29.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun ordinea de zi, după ce au fost retrase punctele menționate de doamna
secretar.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Pentru ședința de astăzi există un număr de șase solicitări de luări de cuvânt și vă
supun atenției dumneavoastră: d-na Stănculescu Olga în legătură cu Legea 448/2006, art.65;
dl.Medvinian Liviu în legătură cu punctul 34 de pe ordinea de zi; dl.Mascas Gabriel în
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legătură cu punctul nr.3; d-na Voicu Florența pentru punctul 44; dl.Belu Sorin – punctul 37 și
dl.Victor Maxim – punctul 34. Cine este de acord? Mulțumesc!
Consilierii au votat, în unanimitate, pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
O s-o rog pe doamna Stănculescu să vină să ne prezinte…
Se fac comentarii în sală. (Dar pierdem timpul…)
D-na Olga Stănculescu
Nu, nu vă răpesc din timpul dumneaavoastră prețios!
Dl.George Gabriel Vișan
Nu e de timp, dar să fim eficienți. Vă mulțumesc!
D-na Olga Stănculescu
Totul costă, așa este, și unii chiar plătesc pentru asta. Mă numesc Stănculescu Olga și
mă adresez dumneavoastră, aleșilor noștri locali, privitor la o problemă a persoanelor cu
handicap care, conform Legii 448 din 2006, cu modificările ulterioare, o să vă spun, la art.65
în care este dezbătută accesibilitatea acestora la anumite facilități, se spune, punctul 5: în
spațiile de parcare ale domeniului public și cât mai aproape de domiciuliu, administratorul
acestora repartizează locuri de parcare gratuit persoanelor cu handicap care au solicitat și au
nevoie de astfel de parcări. În 2014, în Hotărârea 246 din 2014, la anexa 9, art. se specifică:
sunt scutite de la plata taxei următoarele categorii de contribuabili – veteranii, persoanele cu
handicap, conform art.65, alin.5 din Legea 448/2006. Pentru 2016, hotărârea din 2015, care
are și un număr, 312, parcă, nu mai specifică acest lucru. La cap.II….vă spun imediat, sunt
scutite….nu, la cap.II art.14, deci pe 2016, sunt scutite de la plata taxei, următoarele
categorii de contribuabili, pentru că toți suntem contribuabili, veteranii de război, văduvele
de război și așa ,ai departe, b) – persoanele fizice prevăzute la art.1 din Decretul-Lege
118/1990, sărim handicapații, nu mai au nevoie, și ai un singur punct, 5 – autovehiculele
aparținând serviciilor de intervenție cum ar fi poliție, pompieri, ambulanțe și așa mai
departe.
Deci, în cazul acesta legea, zic eu că nu e respectată și nici oamenii cu dizabilități,
oamenii care votează, care au drepturi ca și noi și pentru care noi tr ebuie să avem o mare
grijă. Vă mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumim și noi! Domnul Medvinian.
Dl.Liviu Medvidian
Bună ziua! Prezența mea aici, în fața dumneavoastră, se datorește punctului 34 de pe
ordinea de zi. Este vorba de un PUZ care atacă două probleme fundamentale ale zonei
respective. Sunt delegat de toți cei care locuiesc în zonă, de mai multe O.N.G. -uri, de două
uniuni etnice; suntem mai bine de 2100 de oameni care am semnat, prin consiliile delegate,
referitor la acest PUZ, împotriva acestui PUZ. Voi fi foarte succint. Îmi pare rău că domnul
consilier Roman nu este aici. La două luni după ce domnia sa a cerut avizele de elaborare
pentru acest PUZ, Ministerul culturii și-a spus cuvîntul prin faptul că această casă, datorită
intrării într-o procedură de clasare, litera B, beneficiază de un regim de protecție, timp de un
an de zile. Dosarul a trecut cu brio prin comisia de Constanța, a plecat la Ministerul culturii,
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la București. Acest minister al culturii va avea cuvântul final de spus privind regimul de
înălțime al clădirii. Cer retragerea acestui punct de pe ordinea de zi întrucât nu-și
îndeplinește scopul. La final DGC, prin Ministerul Culturii, va dispune regimul maxim de
înălțime și, intrând în clasa B, nu va mai avea, cu siguranță, acest rol de P+4 .Nimeni nu-și
dorește masacrarea acestei clădiri care a fost, vă spun și aveți și în mapa pe care am
prezentat-o câtorva dintre colegii dumneavoastră, a fost punctul de plecare, este imobilul
cheie prin care s-a declarat zonă istorică. În afară de zona Peninsulară, zona istorică la care
facem referire, zona străzi Sarnizegetusa, zona pieței Grivița, magazinul Tomis, a fost
declarată datorită acestei case. Solicităm, și așteptăm un vot înțelept din partea Consiliului,
și am rezolva ambele lucruri, și respectarea regimului de înălțime într-o zonă care a fost așa
de mai bine de o sută de ani și, prin salvarea acestui imobil, v-am spus, care este un imobil
emblematic și la nivel sentimental pentru Constanța, a funcționat 50 de ani ca grădiniță,
pentru mii de constănțeni, un punct de vedere al Ministerului Culturii. Vă rugăm să aveți
răbdare, să așteptați decizia ministerului care va veni în câteva luni și atunci putem să luăm o
hotărâre înțeleaptă. Nu ridicați regimul zonei și al clădirii, m ai ales dacă la final acesta nu va
fi aprobat, mai mult ca sigur, de comisia ministerului.
Dl.George Gabriel Vișan
O.K.! Vă mulțumim! Îl invit pe domnul Mascas.
Dl.Gabriel Mascas
Bună ziua, onorat prezidiu, stimați colegi! Mă numesc Gabriel Mascas, sunt consilier
județean și aș dori să aduc un amendament la punctul nr.3 privind validarea domnului Nițe în
consiliul local orășenesc. Vreau să menționez că domnul Nițe nu mai face parte din PP -DD
de acum, aproximativ, doi ani de zile. Vom aduce documente referitoare la această
problemă. Cred că niciunul dintre dumneavoastră, dacă ar pleca vreun membru din partidul
dumneavoastră la un alt partid și după doi ani de zile ar reveni să candideze pe listele
aceluiași partid, cred că nu ați fi de acord. Dumnealui a plecat, chipurile, la UNPR, alături de
dl.Vasiliev, acum doi ani de zile. S-a reîntors, nu se știe în ce zonă mai activează . Îl găsim
acum, candidat la Consiliul local, următorul pe listă după domnul consilier Șurghie, care,
știți, a fost colegul dumneavoastră și a plecat. Solicit, prin această intervenție, suspendarea
acestui punct de pe ordinea de zi. Vom aduce documente referitoare, și legale, asupra acestui
caz, iar, în ultimă instanță, mizez pe inteligența, pe înțelepciunea și pe decizia
dumneavoastră corectă ca acest punct să fie rezolvat sau invalidat. Vă mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Doaman Voicu, vă rog!
D-na Florența Voicu
Locuiec în zona Faleză Nord. Am venit aici în legătură cu proiectul de hotărâre
privind aprobare PUZ- strada Belvedere, alee acces proprietîți private, iniţiator Secărea
George. Aș vrea să vă spun că de un an de zile, de când avem corespondență cu Primăria, cu
Consiliul local în legătură cu construcțiile care sunt făcute și care urmează a se edifica în
zona respectivă, astăzi considerăm că este ultima zi în care putem să ne exprimăm punctul
de vedere. Răspunsurile primite până acum nu au fost satisfăcătoare pentru noi și
considerăm că nu au fost în conformitate cu... nici cu realitatea, nici cu...Vă...Prezența mea
aici este pur și simplu pentru a vă aduce la cunoștință unele...Am făcut o analiză, de fapt. Îmi
cer scuze, e prima dată când vin, nu mi-aș fi dorit să fiu aici. Dumneavoastră votați astăzi. Să
eliminăm suspiciunea și motivația că ați votat în necunoștință de cauză. Cel puțin atât putem
să vă aducem noi la cunoștință. O să vă citesc...Îmi cer scuze, încă o dată ! Deci, în temeiul
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Legii 52 suntem aici. V-am spus pentru ce. Există certificat de urbanism, 2712. Destinația
terenului, stabilită prin planurile de urbanism și amenajarea teritoriului, aprobate – ZRL3. Se
menționează în certificatul de urbanism : tranziția casei cu un număr mult mai ridicat de
niveluri. Este considerată ca fiind o potențială cauză de deteriorare a calității locuirii și de
nemulțumiri ale locuitorilor, datorită reducerii însoriri, iluminării naturale, intimății
locuințelor și apariției izolanțelor într-o zonă coerentă, toate acestea având efecte negative
asupra valorii proprietății. Tot respectivul certificat precizează : utilizări admise – locuințe
colective cu maximum 8 apartamente la scară ; elemente de temă propuse : construirea a
două imobile P+6 cu spații comerciale la parter. Prin proiect ce ni se propune ? Zona ZRL
4A, imobile D+P+6E, câte 18 apartamente la scară, cu spații comer ciale, înălțimea maximă
– 23 de metri. Confort public 10/4, H maxim admisibil este P+4, respectiv 15 metri.
Conform HGR 525/96, republicată, art.31, alin.1, autorizarea executării construcțiilor se face
cu respectarea inălțimii medii a clădirilor învecinate și a caracterului zonei fără ca diferența
de înălțime să depășească cu mai mult de două niveluri clădirile imediat învecinate. Ordinul
119/2014 – amplasarea clădirilor destinate locuințelor trebuie să asigure însorirea acestora
pe o durată de minim o oră și jumătate la solstițiu de iarnă…a încăperilor de locuit din
clădirile și din locuințele învecinate...
Se fac comentarii în sală. (Mai scurt, doamnă!)
D-na Florența Voicu
Legea 190 spune: modificarea prin planuri urbanistice stabilite prin PUZ poate
fi..nu....coeficientul de utilizare al terenului propus de noua reglementare nu îl va putea
depăși pe cel aprobat inițial cu mai mult de 20%, o singură dată. Anterior Hotărârii 486 a
fost aprobată o altă hotărâre prin care s-a făcut majorarea PUZ. Am adresat obiecțiuni
în...după ședința publică. Doamna arhitect ne spune că ultima reglementare era inițială. Deci,
în lege scrie inițial, dânsa ia în calcul ultima reglementare. Ce să vă spunem? După...am
analizat...Nu, nu vă mai spunem multe, noi vom înregistra, oricum, această adresă. Se face
referire la multe hotărâri, la hotărâri de consiliu anterior aprobate pentru acea zonă. Unele
din ele, care sunt notate...enunțate...în acest proiect, par irelevante pentru zonă, pentru că
sunt doar hotărâri care aprobă multe etaje și au fost înșirate. Altele, oricum,
sunt...considerăm noi că au fost...date acum mulți ani, nu tocmai corespunzător
reglementărilor de la data aceea. O să scurtez și o să vă spun, deci am...Repet, am motivările
cu articole din lege...Spune la un moment dat…..Sunt multe date eronate. Deci,
sunt...planșele sunt eronate față de situația din teren...Sunt desenate spații verzi, sunt
desenate locuri de parcare, ni se spune că nu sunt disfuncționalități în zonă, că această
investiție va rezolva problema locuitorilor. În tot proiectul, blocurile noastre, BM-urile, care
sunt de 3-4...doi, P+2- trei și unele mansarde, puține...sunt încadrate la Vest de bloc de 10
etaje. Acum vin în Est, imediat în apropiere, cu blocurile astea de 8 etaje.
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă, doamna Voicu. Înțeleg că ați avut o intervenție și la momentul dezbaterii
publice.
D-na Florența Voicu
Mă duc la sfârșit și...Ultima. Concluzia noatră este că proiectul propus nu ține cont
de datele reale din teren, de prevederile legale, de nevoile și de drepturile populației din
zonă. Este incoerent și jignitor de superficial. Adoptarea lui ar însemna, în percepția noastră,
în mod evident, satisfacerea interesului investitorilor, care este tot mai mult...e singura
justificare din acest proiect – interesul investitorilor. Investitorul consideră că poate cere
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orice, răspunderea este a celui care dă. Vă mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Domnul Belu, v-aș ruga, cât se poate de concis. E foarte lungă ordinea de zi de astăzi
și din cauza asta. Mulțumesc!
Dl.Sorin Horațiu Belu
Voi fi foarte scurt. Am aici, în față, de la întâlnirea cu Consiliul local, când am fost în
septembrie….e în legătură cu parcarea care se propunea la City Mall. Avem aici...Deci,
datele acestea sunt date de ei, avem 3 etaje. Acum, pe ordinea de zi, văd vă avem propunere
de 4 etaje.
Se fac comentarii în sală. (La ce punct?)
Dl.George Gabriel Vișan
37.
Dl.Sorin Horațiu Belu
Nu știu dacă consilierii locali s-au ocupat de acest lucru.
Se fac comentarii în sală. (La ce punct?)
Dl.George Gabriel Vișan
37.
Dl.Sorin Horațiu Belu
Punctul 37. Nu mai zic de spații verzi și altele, dar aici e vorba de PUZ. Deci, direct
au trecut la 4 etaje. Iar în septembrie, uitați și dumneavoastră, extindere parcare cu 3 etaje,
terase cu….Da? Așa că…
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă.
Dl.Sorin Horațiu Belu
Propunem să se retragă acest punct.
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă. Mulțumim! Domnul Maxim, vă rog!
Dl.Victor Maxim
Bună ziua! Sunt reprezentantul Asociației ”Descoperă Constanța” și lider al
coaliției….În legătură cu punctul 34 de pe ordinea de zi o să fim foarte conciși și foarte pe
scurt. Acest punct a mai fost respins de către dumneavoastră în anul 2015, cînd domnul
conilier local, dl.Fabian Roman a solicitat această construcție. La fel ca și antevorbitorul
meu, dorim să retrageți de pe ordinea de zi acest punct care urmează a fi votat și, probabi,
apobat, pentru că acum se află într-o situație de clasare la Ministerul Culturii. Foarte pe
scurt, foarte conciși, dacă acest proiect va fi pus pe ordinea de zi sau dacă va fi aprobat, voi
bloca, pe viitor, orice lucrare se va desfășura în acea zonă, pentru a păstra patrimoniul
cultural al orașului Constanța, așa cum a spus și colegul meu, de unde înce pe situl
arheologic, delimitarea arheologică a orașului Constanța. Vă mulțumesc!
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Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă. Mulțumesc! Trecem la ordinea de zi. Începem cu primul punct:
”Aprobarea procesului-verbal al şedinţei Consiliului local al municipiului
Constanţa din data de 29.01.2016.”
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.2:
”Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului
Serghei Florin.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
D-na Marcela Enache
Domnul Serghei este?
Dl.George Gabriel Vișan
Domnul Serghei, vă rog!
D-na Marcela Enache
Numai puțin! Până la…
Dl.George Gabriel Vișan
Da, comisia de validare. Rog să se întrunească comisia de validare să verifice
documentele.
Dl.Decebal Făgădău
Cine e în comisia de validare?
D-na Marcela Enache
Domnul Papari, dl.Vișan, dl.Dobre, dl.Georgescu și d -na Tușa nu este. Deci, patru
persoane.
-XDl.George Gabriel Vișan
Domnul consilier, vă rog să veniți în fașă să depuneți jurământul.
Dl.Tudorel Chesoi
Domnu președinte, nu supuneți la vot hotărârea?
Dl.George Gabriel Vișan
Îmi cer scuze! Da. Cine este pentru validarea domnului consilier Serghei?
Mulțumesc! Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
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Dl.George Gabriel Vișan
Puteți începe, domnule consilier!
Dl.Florin Serghei
Subsemnatul Serghei Florin, 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!”

Dl.George Gabriel Vișan
Felicitări! Să aveți un mandat ușor!
Trecem la punctul nr.3.
Vă rog, domnu' primar!
Dl.Decebal Făgădău
Da, aș vrea să fac câteva precizări, legate de punctul nr.3. Prima. La proiectul de
hotărâre există adresă din partea UNPR care certifică apartenența politică a domnului Nițe.
De asemenea este atașată o hotărâre de instanță prin care două partide, PP-DD și UNPR, au
fuzionat, păstrându-și identitatea, dar UNPR preluând toate drepturile și așa mai departe.
Trei. Mă surprinde lejeritatea cu care dumneavoastră, cei de la PP-DD, abordați sitații
uimportante pentru orașul nostru, cum ar fi validarea mandatului unui consilier. Știți foarte
bine, de când s-a publicat convocatorul, ce aveați de făcut. Trebuia să trimiteți o hârtie la
secretarul municipiului, că nu vă învăț eu ce scrie în 215. Să veniți acum și să faceți
mascarada asta, ne înscriem la cuvânt, protestăm, înfierăm și așa mai departe, mi se pare
insultător, nu pentru dumneavoastră ci pentru noi, Consiliul local municipal. Deci, retrag
acest proiect de pe ordinea de zi. Vă dau termen până la următoarea ședință să depuneți
înscrisuri, dacă aveți. Eu, în mod evident, nu voi lăsa consiliul local să funcționeze cu un
număr par de consilieri. Deci, făceți-vă datoria, dacă tot ați intrat cu...Mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 4:
” Proiect de hotărâre privind alegerea în funcția de viceprimar a unui consilier
local.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
D-na Marcela Enache
Aici avem buletine de vot. Propuneri, ca să știm....
Dl.George Gabriel Vișan
Propuneri, vă rog! Vă rog, domnule primar!
Dl.Decebal Făgădău
Propunerea din partea PSD se știe.
Dl.George Gabriel Vișan
Propunerea din partea grupului PSD este Mircea Dobre. Mai sunt alte propuneri?
Dacă nu există alte propuneri…
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D-na Marcela Enache
Da, imediat venim cu buletinele de vot. Putem să trecem la următorul proiect, ca să
câștigăm timp?
Dl.Decebal Făgădău
Nu. Așteptăm.
-XDl.George Gabriel Vișan
Rog comisia de numărare să meargă să numere voturile. D-na Trandafir Raluca. D-na
Cojoc Marioara. Dl.Ali Denis este absent. Răsăuțeanu Costin și Tușa Sorina.
-XDl.George Gabriel Vișan
Rezultatul votului este: 18 voturi pentru, 4 anulate. Felicitări, domnule viceprimar!
Supunem la vot hotărârea în ansamblul ei, în întregimea ei.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
Se fac comentarii în sală. (Cu cât s-a votat?)
D-na Marcela Enache
Avem 18 voturi pentru și 4 abțineri.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun votului proiectul nr.5:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea programului “RESPECT’’
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.6:
”Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 3/2002 referitoare
la acordarea unei sume fixe persoanelor care au împlinit vârsta de 80 de ani şi
cuplurilor care aniversează 50 de ani de căsătorie.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Mulțumesc! Cine se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.7:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la transportul
urban de călători în municipiul Constanţa personalului didactic şi nedidactic încadrat
în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar din municipiul Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
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Dl.Radu Bogdan Matei
O singură...
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, domnu' consilier!
Dl.Radu Bogdan Matei
Am depus un amendament la secretariatul Consiliului ieri, în speranța că va fi
prezentat azi, la începutul ședinței. Am văzut că am avut timp să prezentăm alte documente
la începutul ședinței de Consiliul local, amendamentul meu nu.
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Pentru cine n-a avut timp să-l studieze, ne faceți un rezumat scurt?

Dl.Radu Bogdan Matei
Amendamentul meu presupune trei articole.Va trebui să-l recit, pentru că nu avem...
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Se modifică titlul: ”Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de facilităţi la
transportul urban de călători în municipiul Constanţa personalului didactic şi nedidactic
încadrat în unităţile de învăţământ preuniversitar şi universitar... precum și studenților
înmatriculați în universități, ai municipiului Constanța.”. Articolul 1 se va modifica și va
avea următorul cuprins : ”Începând cu data adoptării prezentei hotărâri, ca măuiră de
protecție socială se aprobă subvenționarea cu 50 % din valoarea unui abonament emis pe
una, două sau toate liniile de transport în comun pentru studenții de până la 26 de ani”. Se
adaugă și că studenții orfani sau proveniți din casele de copii beneficiază de gratuitate.
Art.3., se modifică următorul cuprins, se introduc și studenții pe lângă cadrele didactice. Și
articolul următor. : acest amendament este făcut în conformitate cu Legea educației
naționale, care prevede că și studenții primesc reducere pe transportul în comun, dacă tot
dăm personalului didactic și nedidactic, că nu avem obligația, dar avem o răspundere
morală. Ei, la studenți avem și obligația și răspunderea morală, să acționăm. Și ar fi cazul să
ne aplecăm mai mult asupra problemei educației în municipiul Constanța.
Dl.Decebal Făgădău
Dacă-mi permiteți...
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, domnule primar!
Dl.Decebal Făgădău
...întrucât este un proiect inițiat de mine ! În primul rând, sunt surprins să aflu, așa,
înainte de ședință, că cineva propune modificarea titlului proiectului meu dicutat, supus
procedurii decizionale, transparenței, și spre consultatea și avizarea comisiilor Consiliului
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local, comisiilor de specialitate care și-au exprimat punctul de vedere prin aviz. Cred că
ideea ar fi trebuit să vă vină înainte. Doi. Pe lângă faptul vă văd că ați răspuns, așa, cu
”maximă seriozitate ” unui apel foarte serios din ședința tgrecută prin care studenții își
cereau drepturile, și am spus că da, analizăm: efortul bugetar, numărul de studenți, impactul
și așa mai departe. În loc să veniți la masă și să analizăm : numărul de studenți, impactul,
suportabilitatea și așa mai departe, veniți, amestecând mere cu pere, doar așa, în speranța că
hai să mai facem și noi câte ceva după ce n-am făcut nimic ! Așa că, eu, unul, voi vota
împotriva acestui amendament. Făceți-vă dumneavoastră proiectul de hotărâre așa cum
trebuie, depuneți -l la doamna secretar. Că altfel, pe mine mă măsurați la minut dacă am
depus cu trei zile și paișpe secunde, înainte, nu știu ce proiect ! E inadmisibil ca un proiect
atât de important, tocmai vorbeați de demnitatea studenților, să-l aruncați așa, pe fugă, cu o
zi înainte de ședința de consiliu local. Scrieți. Faceți un proiect serios, pe care nu doar că-l
susțin, am și început să am to ată această analiză împreună cu cei de la RATC. Doar aici,
când este presă, hai să facem o poză frumoasă ! Haideți și la muncă !
Dl.Radu Bogdan Matei
Dacă-mi permiteți, Regulamentul conține...Permite un răspuns.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Din câte înțeleg, nu sunt probleme de legalitate cu amendamentul meu. Chiar dacă
modifică titlul, e în conformitate cu Regulamentul și cu practica Consiliului. În al doilea
rând, amendamentul....
Dl.George Gabriel Vișan
Amendamentul dumneavoastră o să fie supus astăzi, în ședință, hotărârii Consiliului.
Dl.Radu Bogdan Matei
Dacă-l votăm, nu intervine niciun fel de problemă. Al doilea punct de vedere e că aici
ar fi incorect să calculăm suportabilitatea din buget, având în vedere că este o cerință a legii
naționale. Nu trebuie să vedem dacă putem sau nu putem, noi trebuie trebuie să respectăm
legea.
Dl.Decebal Făgădău
Domnul Matei, nu cred că puteți apăra mai bine drepturile studenților decît au făcut-o
chiar ei în ședința de consiliu. Au depus un proiect, au depus temei legal. Vom prezenta un
proiect, cu valori. Vă rog, haideți să lucrăm la proiectul ăla ! Ce facem acuma ? Amestecăm
mere cu pere doar ca să ne facem o poză ! Eu v-am spus de ce vom vota, cel puțin grupul
PSD, împotriva amendamentului dumneavoastră.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun la vot amendamnetul adus de domnul consilier Matei.
Cine este pentru? Cine se abține?
D-na Marcela Enache
Avem 3 voturi pentru.
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Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
Dl.Tudorel Chesoi
Și o abținere.
Se fac comentarii în sală. Stimați domnilor consilieri, se poate să iau și eu cuvântul?)
Dl.George Gabriel Vișan
Legat de?
Dl.____________
Acest subiect pe care tocmai l-ați votat dumneavoastră.
Dl.Decebal Făgădău
Ați avut posibilitatea să vă înscrieți la cuvânt. așa cum au vorbit toți domnii și toate
doamnele dinaintea dumneavoastră.
Dl.George Gabriel Vișan
Exact.
Dl.____________
Transparență decizională, domnlor!
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc! Vă supun la vot proiectul în întregul lui.
Cine este pentru? Mulțumesc! Cine se abține? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.8, retras. Proiectul nr.9:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea criteriilor de încadrare a

imobilelor situate în municipiul Constanţa în categoria clădirilor şi
terenurilor neîngrijite. ”

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.10:
”Proiect de hotărâre privind stabilirea persoanelor beneficiare şi a modalităţii
de distribuire a lemnelor rezultate din activitatea de tăiere a arborilor uscaţi de pe
domeniul public sau privat al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.11:
”Proiect de hotărâre privind modificarea anexei 1A la HCL nr. 135/2013 privind
reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale Regiei
Autonome de Transport în Comun Constanţa în sensul reducerii cotei de TVA la 20%.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
E cineva împotrivă?
Dl.Tudorel Chesoi
Nu., aș fi vrut să iau cuvântul.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Tudorel Chesoi
Domnule primar, domnule președinte, domnilor colegi, prețul, pe mijloacele de
transport ale RATC, nu constituie o concurență pentru celelalte mijloace de transport din
orașul nostru. Dimpotrivă, prețul nostru, din punctul meu de vedere, este un preț mare, care
nu ajută RATC. Mi-aduc aminte că într-o ședință, anul trecut, la început parcă, am susținut
diminuarea tarifului, prețului călătoriei la RATC la un leu, ca să fie o concurență echitabilă
vizavi de celelalte mijloace de transport, mă refer la microbuze, cu atât mai mult cu cât
celelalte mijloace de tranport au un regim de maxi-taxi și opresc oriunde, având un avantaj
din acest punct de vedere. Dacă tot suntem la un proiect de hotărâre prin care dorim
diminuarea tarifului, datorată micșorării TVA-ului, atunci, eu v-aș propune să luăm în
discuție, cel puțin, micșorarea tarifului care a fost promisă la data de atunci că se va analiza.
Mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă. Vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
Domnu' Chesoi, pe lângă faptul că am susținut proiectele dumneavoastră atunci când
ele au avut un argument, de data asta vă spun că sunt puțin surprins. Unu. Nu știu când ați
mers ultima oară cu un mijloc de transport RATC sau când ați avut o întâlnire cu cei de la
RATC să vedeți dacă ei doresc acest lucru, pentru că, din discuțiile pe care eu le-am avut cu
cei de la RATC, ei își doreau un preț mai mare al biletului. Asta ca să știm despre ce vorbim.
Doi. Microbuzele ce fac activitatea de maxi-taxi opresc unde vor cu încălcarea condițiilor
din aviz. Fiindcă...Cu încălcarea legii locale, cum ar veni. Tocmai de aceea, dacă vreți,
haideți să facem o comisie ca, împreună cu Poliția Rutieră, cu Autoritatea Rutieră Română,
cu Registrul Auto Român, cu ISCTR-ul, bănuiesc că știți despre ce-i vorba, facem această
comisie și să veghem la respectarea condițiilor din aviz, pe baza cărui funcționează maxi taxi. Iar cei care nu respectă condițiile din aviz să fie sancțio nați cu ridicarea acestui aviz. De
asemenea, la mai multe întâlniri, cred că și dumneavoastră ați fost, în ședințe de consiliu
local, noi am discutat de eforturi pe care trebuie să le facem pentru a crește numărul de
călători ai RATC-ului. Eforturi comune. Proiectul de hotărâre de astăzi, cel cu personalul
didactic și nedidactic ce lucrează în toată educația constănțeană, de la creșă până la mediul
universitar, indiferent că vorbim de forma de organizare publică sau privată, este o măsură.
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De asemenea, fatul că noi luăm în calcul, și în momentul de față facem o analiză
pentru acordarea acetei reduceri studenților, este o măsură. Să reduci prețul biletului fără un
studiu de impact, doar pentru că un maxi-taxi oprește unde vrea, câmd vrea, mi se pare o
jutificare nesustenabilă pentru o analiză serioasă. Așa că, mă văd, pentru prima oară, cred, în
postura de a nu fi de acord cu dumneavoastră. Mai mult decât atât, mă văd în postura de a
reintera invitația ca înainte de a avea asemenea inițiative, măcar să discutăm, tocmai pentru a
păstra ceea ce am construit împreună, o relațiue, zic eu, fructuoasă și reciproc respectuoasă,
să n-ajungem în momente de-astea. Pentru că aici, noi ce facem ? Printr-un proiect de
hotărâre, a scăzut TVA-ul, scădem și noi tariful, at ât și nimic mai mult. Restul, hai să ne
întâlnim și să facem analize serioase, așa cum vă știu.
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc! Cine este pentru?
Dl.Tudorel Chesoi
Domnule președinte, un moment!
Dl.George Gabriel Vișan
Am crezut că s-au epuizat discuțiile.
Dl.Tudorel Chesoi
Cu scuzele de rigoare. Prima dată, mulțumesc pentru susținerea... cu care ați susținut
proiectele mele. La modul sincer și respectuos. Așa cum ați subliniat și dumneavoastră, mă
bucur de această considerație și vreau să v ă spun că am propus...Eu consider și cred că dacă
prețurile ar fi egale, RATC -ul ar avea un avantaj. Dar, într-adevăr, recunosc că este nevoie de
un studiu de impact, și pe care ar trebui să-l facem, și subscriu la toate propunerile
dumneavoastră pentru ceea ce trebuie să facem în continuare. Din aceste motive, îmi retrag
amendamentul. Mulțumesc!
Dl.Decebal Făgădău
Și eu vă mulțumesc !
Dl.George Gabriel Vișan
E-n regulă. Mai sunt alte comentarii?
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.12:
”Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu
handicap grav în perioada iulie-decembrie 2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
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Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.13:
”Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 11/30.01.2007
privind aprobarea închirierii unor spaţii aferente cluburilor pentru persoane
vârstnice.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.14:
”Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la ocuparea posturilor
vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Și aici avem buletine de vot.
-XDl.George Gabriel Vișan
Rog comisia să se întrunească să valideze votul.
-XDl.George Gabriel Vișan
Rezultatul votului este:
- Halichidis Stela
- 22 de voturi pentru;
- Cambrea Simona Claudia
- 22 de voturi pentru;
- Popa Nina
- 22 de voturi pentru;
- Cambrea Simona Claudia
- 22 de voturi pentru;
- Daba Lavinia
- 22 de voturi pentru;
- Dumitrescu Petronela Anca
- 22 de voturi pentru;
- Popovici Mirela Laura
- 22 de voturi pentru;
- Bobeș Laura
- 22 de voturi pentru;
- Ilie Șerban Carmen
- 22 de voturi pentru.
Vă supun votului hotărârea în întregul ei.
Cine este pentru? Mulțumesc! Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Rugăminte la presă: dacă e ceva de dezbătut care nu face parte din ordinea de zi, vă
rog, nu aici. Mulțumesc mult de tot!
Proiectul nr.15:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea costului mediu lunar de întreţinere şi a
contribuţiei părinţilor/reprezentanţilor legali pentru copiii care frecventează creşele
Serviciului public administrare creşe Constanţa din subordinea Consiliului local al
municipiului Constanţa pentru perioada 01.01.2016-31.12.2016.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
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Sunt observații, comentarii?
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.16:
„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 01.03.2016.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.17:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
premierea sportivilor constaţeni şi a antrenorilor principali constănţeni din cadrul
Clubului Sportiv nr. 1 Constanţa care au obţinut în anul 2015 performanţe deosebite la
competiţiile internaţionale oficiale.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.18:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
finanţarea activităţii sportive a Clubului Sportiv Cleopatra Mamaia, în anul
competiţional 2016-2017.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog, domnu' consilier Matei!
Dl.Radu Bogdan Matei
Grupul liberal are de făcut o obiecțiune la acest proiect.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Deși nu ne opunem în nici un fel finanțării sportului în orașul Constanța, avem o
problemă cu faptul că nu sunt trasate niște obiective clare și niște criterii după care se
finanțează cluburile sportive. Dacă finanțăm Clubul sportiv Cleopatra Mamaia, poate sunt și
altele care trebuie finanț ate.
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Dl.Decebal Făgădău
Să depună o cerere.
Dl.Radu Bogdan Matei
Nu știm cum se poate accesa această finanțare. Poate ar fi corect, pe viitor, să.
stabilim....
Dl.George Gabriel Vișan
Au fost finanțate cluburi sportive și în alte…
Dl.Radu Bogdan Matei
Absolut, absolut.
Dl.George Gabriel Vișan
...sporturi.
Dl.Radu Bogdan Matei
Repet, n-avem o problemă cu faptul că finanțăm un club sportiv privat sau municipal
și așa mai departe, avem o problemă cu lipsa de coerență în strategia …. mu nicipal.
Dl.George Gabriel Vișan
Domul primar, aveți cuvântul.
Dl.Decebal Făgădău
Domnule consilier, n-aș fi vrut să fac asta, după aia zice toată lumea că avem ceva.
Cunoașteți prevederile Legii 69 privind finanțarea sportului de performanță? Este invocat
acest temei legal în preambulul hotărârii. Unu. Doi. Pe lângă finanțarea sportului de
performanță, pentru sportul de masă avem Legea 350. Regulamentul este în dezbatere. Cei
mai activi, la acest regulament, au fost Asociația Elevilor și încă vreo do uă sau trei ONG-uri.
De la dumneavoastră nu am văzut acolo nimic prin care să spuneți: ”Da, domnule dăm
punctaj mai mare cluburilor sau sporturilor ăstora”. Vedeți că vineri este dezbaterea publică.
Vă invit, public, de pe acum. Puteți să faceți asta acolo. Trei. Nu cred că trebuie să ne uităm
doar la finanțarea pentru Cleopatra, ci trebuie să ne uităm conjugat la tot ce am făcut noi,
Consiliul local, în ultimul an de zile, cel puțin, pentru sport. Nu doar pentru sportul de
performanță, ci pentru sport. Gă siți aici, pe lângă premierea sportivilor și antrenorilor,
investiții în infrastructură sportivă, finanțare atât pentru sport de masă cât și sport de
performanță. Dacă aveți un proiect anume sau un sport anume, veniți cu proiectul de
hotărâre la doamna secretar și haideți să-l discutăm. Legat de Cleopatra, pe lângă faptul că
domnul Chirondojan se va abține de la vot, vrem să evităm așa zisa incompatibilitate sau
conflict de interese, cred că, dacă parcurgem performanțele copiilor acestora, inițierea
proiectului vine de la sine. M-am trecut eu inițiator, că așa e formatul. Vă spun că tot grupul
PSD a susținut acest proiect de hotărâre. Sunt convins că și dumneavoastră îl susțineți.
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc! Supun la vot amendamentul adus de colegu l consilier, dl.Matei.
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală. (Ce amendament?)
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Dl.Radu Bogdan Matei
N-a fost amandament. A fost o observație.
Dl.George Gabriel Vișan
O observație. Am înțeles.
Cine este pentru proiectul nr.18? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri.: dl.Chirondojan, dl.Matei, d-na Trandafir și dl.Gima.
Dl.Decebal Făgădău
Cine e împotrivă?
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Cu 18 voturi pentru, proiectul a trecut.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.19:
”Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
finanţarea Asociaţiei Judeţene de Şah Constanţa în vederea organizării Campionatului
Individual Feminin de Şah 2016.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog! E amendament sau doar observație?
Dl.Radu Bogdan Matei
Oobservație și aici. O să fac o observație și la celelalte.
Dl.George Gabriel Vișan
O.K.! Comentarii.Vă rog, domnu' consilier!
Dl.Radu Bogdan Matei
Ar fi fost frumos ca Asociaţia Judeţeană de Şah, înainte să poarte conversaii atât de
amănunțite cu Federația Europeană de Sah, să ne întrebe și pe noi de oportunitatea
organizării. Și spun asta pentru că ei au antamat deja suma aceea de 75 de mii de Euro
pentru organizare înainte să știe dacă au surse de finanțare și noi suntem, se pare, sursa
principala de finanțare pentru această competiție.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, domnu' primar, dacă sunt observații.
Dl.Decebal Făgădău
Cred că ședințele acestea se vor transforma într-un dialog fructuos între noi doi.
Candidatura pentru Constanța, gazdă Campionat european de șah feminim - mai 2016;
Campionat mondial șah tineret – septembrie 2017, la pachet, într-o competiție cu vreo 7 alte
orașe, a fost judecată anul trecut. Înainte de a-și depune candidatura, România, pentru că se
băteau mai multe orașe să organizeze acete evenimente, România a făcut vizite la Iași, Cluj,
Constanța. Da, eu le -am promis că voi iniția un proiect de hotărâre pentru a ad uce la pachet
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cele două evenimente, conjugate cu strategia noastră de dezvoltare a orașului și a turismului.
Adică, noi investim, ca un metronom, mai-septembrie, în activități în stațiunea Mamaia,
tocmai pentru a eficientiza activitatea turistică. Fiind vorba de două evenimente cu răsunet
internațional, adică un mic campionat european de șah unde noi participăm doar cu
premierea. toate cheltuielile de organizare sunt susținute de Federația Europeană de Șah și
Federația Națională de Șah, noi acești bani îi dăm doar pentru premiere, mi se pare o
cheltuială nu doar sustenabilă ci și oportună, dacă o punem în contra partidă cu alte
evenimente pe care noi le-am finanțat. Așa că decizia nu a fost luată anul acesta. Anul acesta,
după ce am aprobat bugetul, normal, nu puteam să fac asta înainte, vă supun aprobării, logic,
alocarea acestei sume de bani. Cred că sunteți mulțumit cu răspunsul.
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumim!
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.20:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea preţului chiriei negociate pentru spaţiul
situat în municipiul Constanţa, str. Plevnei nr. 4 cu destinaţia de arhivă a Primăriei
municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.21:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi
protocol pentru anul 2016.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
E cineva împotrivă? Cineva pentru? Se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 22, retras. Punctul 23:
„Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011
privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
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Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.24:
„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor
care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Vă mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.25:
„Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.26:
„Proiect de hotărâre privind preluarea în administrarea Consiliului local al
municipiului Constanţa a imobilului situat în str. Piaţa Ovidiu nr. 9.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.27:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 712/2005 privind preluarea
din administrarea RAEDPP Constanţa în administrarea Consiliului local al
municipiului Constanţa a imobilului Spital Clinic de Boli Infecţioase ce constituie
domeniul public al municipiului Constanţa şi transmiterea dreptului de administrare
unităţii sanitare publice.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.28 :
”Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 231/2004 privind aprobarea
exercitării dreptului de uz şi servitute de către SC Enel Dobrogea SA asupra unor
terenuri aparţinând municipiului Constanţa, în vederea amplasării unor posturi de
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transformare pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice pentru alimentare cu
energie electrică.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.29, retras. Punctul 30:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de
intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii
’’Reabilitarea, modernizarea şi dotarea Şcolii cu clasele I-VIII nr. 4, Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Mulțumesc! Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.31 :
„Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 80/2015 privind
aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor
indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii ’’Reabilitarea,
modernizarea şi dotarea Liceului cu program sportiv Nicolae Rotaru’’, Constanţa, în
sensul modificării anexei privind devizul general.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.32 :
„Proiect de hotărâre privind modificarea art. 3 din HCL nr. 279/2014 privind
predarea către Ministerul Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice prin
Compania Naţională de Investiţii ’’CNI S.A.’’ a amplasamentului obiectivului de
investiţii ’’Sală polivalentă’’ şi asigurarea condiţiilor în vederea executării acestuia.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.33 :
„Proiect de hotărâre pentru modificarea 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;
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D-na Marcela Enache
Aici avem buletin de vot. Deci, domnul Răsăuțeanu trebuie înlocuit din comisia de
vânzări și vă rugăm, propuneri, dacă aveți, în locul domnului Răsăuțeanu..
Dl.Decebal Făgădău
Cine dorește să facă parte din comisia de vânzări. Domnu' Chesoi, sunteți în comisia
asta?
Dl.Tudorel Chesoi
Cu terenurile? Nu. Cu lcouințele și cu…
Dl.George Gabriel Vișan
Vă doriți?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Eu l-am propus pe domnul Chesoi.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Eu vă propun.
Dl.George Gabriel Vișan
Mai este altă propunere?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Mai sunt și alte propuneri, ca să știm ce trecem pe buletinele de vot? Deci, domnul
Chesoi Tudorel.
Dl.George Gabriel Vișan
Deci, cu buletin de vot.
D-na Marcela Enache
Da, cu buletin de vot.
Dl.George Gabriel Vișan
O singură propunere, da?
D-na Marcela Enache
Da. Imediat vin și buletinele.
Dl.Decebal Făgădău
Trecem mai departe?
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Dl.George Gabriel Vișan
Trecem mai departe. Proiectul nr.34 este retras.
Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu e retras.
Dl.George Gabriel Vișan
Îl încercuisem eu. Era luare de cuvânt. Proiectul nr.34 :
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
situată în municipiul Constanţa, delimitată de str. Sarmisegetuza, str. Ştefan
Mihăileanu, str. Dacia şi str. George Enescu, iniţiator Roman Greta Elena.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog, domnule primar !
Dl.Decebal Făgădău
La punctul 34 au fost două luări de cuvânt, una a domnului Liviu Medvidian și una a
domnului Victor Martin.. Cred că sunt cel mai departe de o eventuală suspiciune de prietenie
cu domnul consilier sau fost consilier Iustin Roman,schimburile noastre din Consiliul local
cred că au făcut deliciul dumneavoastră multă vreme, dar aici vorbim despre o documentație
de urbanism care a parcurs toate etapele de avizare prevăzute de lege. Eu eram obligat să
inițiez acest proiect de hotărâre. Și, după ce dl.Medvidian mi-a pus la dispoziție o adresă, am
sunat-o pe doamna director a Direcției Județene de Cultură s-o întreb greutatea juridică a
acestei adrese. Într-adevăr, în luna august a anului trecut, Direcția Județeană de Cultură a
demarat, dar de fapt a reluat, cu sprijinul unor ONG-uri, procedurile de clasare ca monument
istoric de arhitectură și așa mai departe, a imobilului Sarmizegetusa 40. Vreau să vă spun
care e stadiul, după ce ne-a comunicat doamna director: comisia națională a cerut
completări. Asta, după, hai să-i spunem, uzanță și după cadența cu care se întâlnește comisia,
înseamnă unul, doi ani de zile, minim. Până atunci, este în responsabilitatea noastră să
obținem aceste avize. Puterea juridică a acestei adrese este aproape de zero pentru că, în
afară de faptul că, în speranța în care monumentul va fi clasat, se instituie o zonă de
protecție, atât și nimic mai mult. De aceeași protecție poate beneficia și în acest moment,
dacă noi solicităm acest lucru. Așa că eu voi face următorul amendament la proiectul de
hotărâre. Este singura, hai să-i spunem modalitate prin care noi putem impune niște condiții
după ce această documentație a parcurs toate etapele. Amânarea nu este o soluție, vă spun
sincer. Îi dăm un temei, fostului dumneavoastră coleg, să meargă în instanță. Așa că eu
propun următorul amendament, pe care-l enunț. Sper să vorbesc destul de tare și colega
noastră, Doinița, să poată să stenografieze. Propun limitarea regimului de înălțime la etajul 3
cu maxim etajul 4 retras pe 75% din suprafața construită a etajului anterior. Doi. Imobilul nu
va putea fi supraetajat. Trei. La toate fazele ulterioare, certificat de urbanism în vederea
demolării sau în vederea construirii, se vor respecta întocmai condi țiile impuse de Ministerul
culturii prin Comisia Națională de Monumente. Patru . Imobilul se prezumă, prin hotărârea
consiliului local, având același statut ca un monument istoric categoria B. Cred că aceasta
este singura salvare. Din acest moment, avem o documentație aprobată și care va respecta
întocmai ce condiționări punem noi și Ministerul culturii. Nu știu dacă asta este ceea ce vă
doreați întocmai, dar eu am înțeles, din dialogul cu voi, că vă doriți o soluție nu o non
soluție. Amânarea nu este o soluție, din ce mi-a explicat doamna director. Dacă noi ținem
această documentație până expiră toate celelalte avize, certificatele de urbanism și așa mai
departe, este în răspunderea noastră și îi deschidem o cale de atac domnului Roman. Asta
este valabil, o să vedeți, și cu un Plan urbanistic zonal, de mai târziu, pe care l-am inițiat.
Așa că eu vă propun acest amendament. O să vă rog, domnule președinte, dacă mai
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sunt luări de cuvânt sau poate completări la acest amendament, să supuneți întâi
amendamentul la vot și ulterior proiectul de hotărâre. Mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Având în vedere luările de cuvânt precedente, având în vedere faptul că Constanța
încă nu are un Plan Urbanistic General actualizat și lucrăm cu unul din '99 și, mai ales,
având în vedere faptul că toate proiectele legate de planuri urbanistice au fost transmise
consilierilor zilele trecute fără nici un fel de atașament grafic, nouă ne-a fost imposibil să
discutăm, în grupul nostru de lucru, despre ce exact se discută aici, pentru că nu știm... n-am
avut nici un fel de schiță...
Dl.Decebal Făgădău
Din ce comisie faceți parte, mă scuzați?!
Dl.George Gabriel Vișan
Urma întrebarea.
Dl.Radu Bogdan Matei
Tocmai, vreți să garantez eu pentru toți colegii mei, să le zic: ”Votați! E în regulă.
Le-am văzut eu.” ? E o chestie de transparență decizională! Nu trebuiau publicate aceste
proiecte de hotărâri cu toate atașamentele? Ne vedem nevoiți...
Dl.Decebal Făgădău
Ba da. Nu a fost așa ?
D-na Marcela Enache
Planurile, nu, nu s-au scanat, că n-avem cum să le scanăm...
Dl.Radu Bogdan Matei
….să ne abținem de la toate proiectele ….
Dl.Decebal Făgădău
Ce anume ?
D-na Marcela Enache
Planuruile sunt foarte mari și nu avem posibilitatea să le scanăm...
Dl.Radu Bogdan Matei
N-a fost așa.
Dl.George Gabriel Vișan
Nu există, tehnic, posibilitatea. Da. Ele se pot consulta la comisie, fără probleme.
Dl.Decebal Făgădău
Bun. Vă rog ca pe viitor să faceți mențiunea asta : planurile vor fi conultate…
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Dl.George Gabriel Vișan
Vor fi conultate, cum să nu.
D-na Marcela Enache
Da.
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă. Deci, tehnic, nu se poate, dar nu mă împiedică nimeni să pot să consult
planurile. Mulțumesc! Foarte bună observația. Supun la vot amendamentul adus de domn ul
primar.
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală. (Pentru amendament?)
Dl.George Gabriel Vișan
Da, amendamentul.
D-na Marcela Enache
Amendamentul, da. Deci, cine este pentruamendament ? Că n-am putut să ...
Dl.George Gabriel Vișan
Deci, cine este pentru? Că n-a putut număra doamna secretar. Cine se abține? Cine e
împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru amendament și 3 abțineri. S-au abținut: d-na Trandafir,
dl.Matei și dl.Gima.
Dl.George Gabriel Vișan
Supun votului proiectul de hotărâre în ansamblul lui.
Cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc! E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, 3 abțineri aici: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
Corect.
D-na Marcela Enache
Și 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul 35:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de alee acces parcare centru de agrement Lake View, alee beton, bd.
Mamaia şi alee promenadă mal lac Tăbăcărie, iniţiator S.C. Depol Service S.R.L.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
Vă abțineți, da?
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D-na Marcela Enache
Deci, 3 abțineri și aici: dl.Gima, dl.Matei și d-na Trandafir; 19 voturi pentru punctul
nr.35.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul 36:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
situată în prelungirea str. Bucovina, delimitată la nord de teren aparţinând
municipiului Constanţa, la est de teren aparţinând domeniului public al statului aflat
în administrarea ABADL, la sud şi vest de proprietăţi private, iniţiatori Nejloveanu
Niculae şi Victoria.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Sunt observații ? Nu.
Cine este pentru? Se abține cineva? Trei abțineri. E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, 3 abțineri: dl.Gima, dl.Matei și d-na Trandafir; 19 voturi pentru punctul 36.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 37:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru
modificarea HCL nr. 254/2013 în vederea supraetajării cu P+3-4E corp parcare 2S
existent la centrul comercial City Parc Mall situat în bd. Alexandru Lăpuşneanu nr.
116C, iniţiator SC Nepi Five Property Development SRL.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Observații ? Vă rog !
Dl.Decebal Făgădău
Da, vreau să fac câteva precizări, legat de acest PUZ cu City Parc Mall. Haideți să vă
spun tot adevărul. Prin acest PUZ se renunță șa două turnuri P+24. Doi. Prin comisia de
circulație, comisie comună, noi și poliția rutieră, le-am impus celor de la City Parc Mall să
realizeze mai multe locuri de parcare, astfel încât să nu se mai creeze acel ambuteiaj.
Deopotrivă, le-am impus să realizeze încă un sens giratoriu pe str.Soveja și să-l modifice pe
cel de pe bd.Lăpușneanu, tocmai pentru a asigura o funcționalitate a zonei. Deci, dacă mă
întrebați pe mine, după ce s -au parcurs, evident, toate etapele, dezbatere publică, avem
fotografii, procese-verbale...Și aș vrea să fac o mențiune. La dezbaterile publice, Primăria
este gazdă și arbitru între investitori și toate părțile interesate. Nu ea este obligată să dea
răspunsuri, să justifice de ce așa, de ce nu așa. Noi suntem doar cei care ne asigurăm că
această procedură de dezbatere are loc cu adevărat. Bun. Acum revenim. Dacă mă întrebați
pe mine, nu doar că votez pentru a renunța la două turnuri P+24 în parvcul Tăbăcărie, nu
doar că îmi doresc ca pe cheltuiala lor să asigure cât mai multe locuri de parcare, astfel
incidentele de trafic din zona City Parc Mall să se reducă, dar, vă grantez că nu inițiam acest
proiect de hotărâre dacă nu ne aflam într-o deplină legalitate. Așa că, asta am avut eu să vă
spun. Votați. N -am nici o problemă, păstrăm 24 de etaje, în două turnuri sau facem o parcare
suplimentară P+3-4, că despre asta vorbim, pe scurt.
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă. Mulțumim pentru precizări!
Se fac comentarii în sală. Cineva solicită să ia cuvântul.
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Dl.George Gabriel Vișan
Ați avut momentul la începutul ședinței, da? Mulțumesc!
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală. (Permiteți-mi un pic, stimate domn!)
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog să nu deranjați ședința. Ați avut posibilitatea să vorbiți la începutul ședinței.
Celălalt coleg a vorbit. Vă mulțumec! Fiți decent!
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, fiți decent! Vă mulțumesc!
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Nu deranjați, vă rog, ședința de consiliu.
Se fac comentarii în sală. (Nu este mai inteligent să încurajați transportul în comun,
decât să încurajați proiecte de parcare? Faceți parcare în loc să faceți o linie de troleibuz
acolo!)
Dl.George Gabriel Vișan
Nu văd legătura cu acest proiect de hotărâre. Ați avut prilejul să vorbiți în dezbaterea
publică la PUZ, da?! S-a epuizat etapa. Mulțumesc!
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală. (Chair așa, nu vă este rușine un pic, vă bateți joc de orașul
ăsta?!)
Dl.George Gabriel Vișan
Se pare că dumneavoastră nu vă este ruș ine. Mulțumesc!
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Continuați să faceți circ într-o ședință de consiliu local. Vă mulțumesc!
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul 38…
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D-na Marcela Enache
Cine a votat împotrivă sau se abține, că n-am reușit să...

Dl.Decebal Făgădău
Supuneți încă o dată la vot.
Se fac comentarii în sală. (Nu s-a votat.)
Dl.Decebal Făgădău
Reluați votul.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru? Se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Trei abțineri...
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
Dl.Decebal Făgădău
Să înțeleg că era mai bine cu cele trei imobile cu P+24…
D-na Marcela Enache
S-au abținut: dl.Gima, dl.Matei și d-na Trandafir. Cu 19 voturi pentru, proiectul a
trecut.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 38:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Serelor, str. Margaretei, str. Vârful cu Dor şi str. Democraţiei,
iniţiatori Cohal Ion şi Mariana.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ?
D-na Marcela Enache
Trei abțineri: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 39:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
situată în municipiul Constanţa, delimitată de str. Smârdan, str. Ştefan cel Mare, str.
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Mircea cel Bătrân şi str. Mihai Eminescu, iniţiatori Petre Mircea Mihai şi Maria, SC
Eurotranzit 2000 SRL.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ?
D-na Marcela Enache
Trei abțineri: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
construire imobil D+P+6 E – locuire colectivă, pentru terenul situat în municipiul
Constanţa, zona Palazu Mare, str. Lucian Blaga nr. 15, investitor Scânteie Sergiu.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ?
D-na Marcela Enache
Trei abțineri: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 41:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 102/2015
privind aprobare PUZ pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, str. Soveja, bd.
Alexandru Lăpuşneanu, al. Umbrelor şi al. Melodiei.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Trei abțineri: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 42:
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„Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ pentru zona delimitată de Lacul
Siutghiol, RAJA, drum de exploatare, lac Siutghiol şi lot 2, iniţiator SC New Home
Construct SA.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ?
D-na Marcela Enache
Trei abțineri: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 43:
„Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ delimitat de strada Florilor, strada
Fulgerului, strada Dezrobirii, strada Bucuriei, iniţiator SC Stejarul SRL.”
- inițiator: viceprimar Decebal F ăgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ?
D-na Marcela Enache
Trei abțineri: dl.Gima, d-na Trandafir și dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 19 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 44:
„Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ delimitat de strada Belvedere, alee
acces, iniţiator Secărea George.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Sunt observații aici ? Vă rog !
Dl.Decebal Făgădău
Da. Eu vă spun că sunt puțin surprins. După două dezbateri publice nu înțeleg de ce
cei care locuiesc în zonă susțin să nu votăm acest plan urbanistic zonal, care ce face ?
Modifică distanța, la care se va construi, de proprietățile lor, de blocul lor. Astăzi este în
vigoare un Plan urbanistic zonal din 2006 prin care, repet, un plan urbanistic zonal din 2006,
prin care blocul se construiește la 9 metri distanță de proprietățile lor. Prin planul urbanistic,
acesta, se propune depărtarea construcției la 20 de metri. Deci, eu, unul, vă spun, sunt
surprins. Dacă aș locui în zonă, aș prefera ca blocul să se construiască mai departe sau deloc.
Dar, dacă noi votăm împotriva acestui proiect de hotărâre sau îl amânăm, investitorul,
proprietarul, având reglementarea, azi, valabilă, poate să construiască la 9 metri de balcon.
Așa că sunt surprins. Dacă mai este în sală doamna...
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Dl.George Gabriel Vișan
Doamna Voicu.
Dl.Decebal Făgădău
Doamna Voicu. Aș vrea să mă lămurească, într -un fel. Nu înțeleg. Așa că eu iau
următoarea hotărâre: retrag planul urbanistic, retrag acest proiect de hotărâre. Îi invit pe cei
din zonă să mă facă să înțeleg de ce și-ar dori un bloc mai aproape de balconul lor decât unul
mai departe de balconul lor, pentru că mîine, repet, investitorul poate veni să-mi ceară să-i
eliberăm autorizație de construire și dacă nu i -o eliberez, fac abuz. Așa că, de -aia v-am spus
că sunt nedumerit. Dar am văzut sau mi s-a părut, argumentată decizia… sau, în fine,
intervenția doamnei, cu legea, cu articolul și așa mai departe. O.K.! Eu judec simplu
rezultatul. Propun retragerea acestui proiect de hotărâre și, la următoarea ședință, voi veni
cu rezultatul, să vin să vă spun. Nu susțin eu să se construiască nici un fel de bloc acolo, în
Faleză Nord. Dar m-am pus în pielea lor și nu înțeleg de ce ar vrea să s e construiască mai
aproape. Încă ceva. Haideți să vă mai dau un element. Acest PUZ a fost inițiat în data de
10.09.2014. Au fost dezbateri publice în 27 octombrie 2014. Pentru că nu au ajuns la o
concluzie, eu am cerut reluarea procedurii de dezbatere publică. S-a făcut a doua dezbatere
publică în 13.11.2015 și, iată, acum noi suntem la jumătatea lui februarie 2016 și, la un
moment dat investitorul o să zică: ”Băi, dacă tot nu pot să modific PUZ-ul, hai mai bine să
construiesc ce am deja autorizat.”Mie mi se pare că pericolul e mai mare pentru cei care
locuiesc în zonă să se aplice reglementările de astăzi decât să încercăm să diminuăm efectul
unei reglementări existente. L-am retras.
Dl.George Gabriel Vișan
E în regulă. Deci, 44 retras. Punctul 45:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de strada Viorelelor căii de
acces situată în prelungirea străzii cu acelaşi nume, aflată în intravilanul municipiului
Constanţa în zona Billa-Doraly Mall. ”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Și ultimul punct de pe ordinea de zi de astăzi, 46:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii de aleea Amzacea pentru
aleea paralelă cu str. Dezrobirii, între str. Amzacea şi str. Spătar Nicolae Milescu.”
- inițiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru ? Se abține cineva ? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru. Și mai avem să anunțați…
Dl.George Gabriel Vișan
Mai avem de anunțat rezultatul votului pentru comisia de vânzări, de la punctul 33.
Domnul consilier Chesoi a obținut 21 de voturi pentru și un buletin este anulat.
Supun la vot proiectul în întregimea lui.
Cine este pentru ? Se abține cineva ? Mulțumesc! E cineva împotrivă?
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Înainte de încheierea ședinței, aș vrea să îl întreb pe secretarul municipiului
Constanța care este stadiul proiectului privind schimbarea denumirii unor străzi din
municipiul Constanța.
D-na Marcela Enache
Este dat în lucru.
Dl.George Gabriel Vișan
Declar ședința de azi închisă. Mulțumesc mult de tot!
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
George Gabiel Vişan
SECRETAR,
Marcela Enache

31

