ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 30.03.2016, orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La şedinţă participă: 21 de consilieri (absenţi: dl.Ali Denis, dl.Dede Perodin,
dl.Lixandru Virgil şi dl.Pîrvulescu Valentin Gabriel) 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.Liviu Tramudana
Doamnelor și domnilor, înainte de începerea ședinței o să dăm cuvântul persoanelor
care s-au înscris pentru a-și prezenta punctul de vedere cu privire la proiectele înscrise pe
ordinea de Vă rog să vă prezentați, în ordinea înscrierii, foarte succint, două minute. O să-i și
strig. Ungureanu Gheorghe – Casa de cultură. Domnu' Ungureanu, sunteți? Veniți, vă rog ! Și
se pregătește Peltea Ștefan. Pe locul 3 – Belu Sorin, pe 4 - Ana Măiță, 5 – Marian Ioniță și 6
– Condurat Claudiu Marian. Poftiți, domnu 'Ungureanu. Vă rog, foarte succint.
Dl.Gheorghe Ungureanu – Casa de Cultură a Sindicatelor (pct.14.)
Domnule viceprimar, domnule președinte al ședinței Consiliului local, doamnelor
consiliere, domnilor consilieri, eu, în numele Casei de cultură a sindicatelor, vă mulțumesc că
ați introdus pe ordinea de zi și instituția Casa de Cultură a Sindicatelor pentru un ajutor. După
cum bine știți, Casa de cultură a sindicatelor se autofinanțează și contribuie la dezvoltarea
culturii în municipiul Constanța. Eu vă mulțumesc, vă stimez și vă doresc succes!
Dl.Liviu Tramudana
Mulțumim! Domnul Ștefan Peltea. Două minute, domnu ' Peltea.
Dl.Ștefan Peltea – Asociația Elevilor din Constanța (pct.11)
Domnule primar, domnule președinte, doamnelor consilieri, în numele Asociației
elevilor din Constanța vreau să-mi exprim astăzi mâhnirea pentru faptul că aceste disensiuni
perpetue dintre tinerii constănțeni și municipalitate par să nu înceteze niciodată. În urma
publicării cuantumului noilor burse, pe site-ul Primăriei, acum două zile și cu două ore înainte
de ședința de consiliu, am constatat modificări în ceea ce privește bursa de performanță și
bursa socială; de la 100 la 200 de lei bursa de performanță și de la 75 la 100 de lei bursa
socială. Știm cu toții că în județul ...în municipiul Constanța beneficiază de burse, aproximativ,
9500 de elevi. Dintre aceștia, 8800, aproximativ, sunt beneficiari de burse de studiu și de merit,
burse al căror cuantum s-a sistat la 25 de lei. Deci, înseamnă asta că 90% din elevii din
Constanța beneficiază de burse de 25 de lei și cei 10% beneficiază de burse crescute. Și aș vrea
să-l întreb pe domnul primar și pe consilierii dânsului ce ideologie politică susțin aceștia,
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pentru că, din ce văd eu, aceasta nu este, deloc, o ideologie social-democrată, este mai mult una
neo-liberală, ceea ce înseamnă că două milioane trebuie să-și schimbe statutul și electoratul.
Prin urmare, Asociația elevilor din Constanța solicită creșterea actualelor burse de merit și de
studiu la 5% din salariul minim pe economie ce va fi adoptat de la 1 mai 2016, ceea ce
înseamnă 62,5 lei bursă pe cap de copil, pe lună. Vă mulțumesc!
Dl.Liviu Tramudana
Da. Mulțumim! Domnul Sorin Belu – Grup civic ”Baricada verde”
Dl.Sorin Belu– Grup civic ”Baricada verde”(pct.56)
Bună ziua! Mă numesc Belu Sorin...
Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu, nu...Am o rugăminte. Spuneți de la ce partid, nu de la ce ONG, vă rog!
Dl.Sorin Belu
Da, Partidul România Mare. Da, sunt membru în Partidul România....
Se fac comentarii în sală. (Mare?)
Dl.Sorin Belu
Unită...dar și al Grupului civic ”Baricada verde”.Am înțeles că punctul 56 se va scoate
de pe ordinea de zi.
Dl.Decebal Făgădău
Da.
Dl.Sorin Belu
Eu o să înmânez la fiecare consilier local și o mapă....
Dl.Decebal Făgădău
Puteați s-o faceți și până acum, nu era nevoie să fie presa de față. Puteți să faceți asta
după ce veți candida, veți câștiga, veți reprezenta societatea....
Dl.Sorin Belu
Și...
Dl.Decebal Făgădău
Ați avut cuvântul la fiecare dezbatere, despre asta. Nu v-a luat nimeni microfonul...
Dl.Sorin Belu
Domnul primar, este dreptul meu să fac acest lucru...
Dl.Decebal Făgădău
Cred că discutăm prea mult. Lăsați -le, ce aveți, domnilor consilieri și mulțumesc
frumos!
Dl.Liviu Tramudana
Vă rog, doamna Ana Măiță, de la Asociația ”Inițiativa pentru responsabilitate civică”!
Unde sunteți? Poftiți, vă rog! Sunteți membru de partid?
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D-na Ana Măiță – Asociația ”Inițiativa pentru responsabilitate civică”(pct.56)
Bună ziua! Nu, nu sunt membru de partid, ci reprezint acea asociație ”Inițiativa pentru
responsabilitate civică”, o asociație dedicată drepturilor cetățenilor la siguranță, curățenie pe
spațiile p ublice.
Stimat auditoriu, stimați funcționari publici ai administrației locale Constanța sunt
astăzi alături de dumneavoastră pentru a susține dreptul la siguranță, dreptul la viață, dreptul la
curățenie al tuturor cetățenilor din Constanța, precum și al oaspeților care vă vin în fiecare an
în număr de mai multe sute de mii, în scopuri turistice. De ce vă punctăm aceste lucruri? Pentru
că, din păcate, știm că există o opoziție foarte mare ca acei câini fără stăpân de pe domeniul
public din Constanța să fie ridicați, conform legislației în vigoare. Noi reprezentăm aici, încă o
dată vă spun, drepturile cetățenilor, reprezentăm legea care obligă administrațiile locale să-și
facă datoria și să ridice toți câini fără stăpân de pe spațiul public și să-i gestioneze apoi,
conform legii, ducându-i în adăpost, unde îi mențin timp de 14 zile, unde îi dau spre adopție în
acest răstimp, iar pe cei neadoptați îi eutanasiază. Sprijinim inițiativa pe care o are Primăria
Constanța de a emite o hotărâre de consiliu local prin care să constituie un serviciu de ecarisaj,
distinct, un serviciu în regim propriu care să gestioneze mai bine această chestiune decât a fost
până acuma. De ce spun asta? Pentru că, cu părere de rău, pot să vă spun că, mergând prin
Constanța, încă vedem c âini fără stăpân și nu vă face cinste.
Se fac comentarii în sală.
D-na Ana Măiță
Capitală de județ...
Se fac comentarii în sală. (Nu sunteți din Constanța, doamnă...Ce căutați la Constanța,
doamnă?))
D-na Ana Măiță
Nu vă face cinste.
Se fac comentarii în sală. (N-aveți cum să reprezentați cetățenii Constanței...)
D-na Ana Măiță
Avem membri din Constanța. Suntem o asociație cu acoperire națională..
Se fac comentarii în sală.
Dl.Liviu Tramudana
Vă rog frumos, când vă dăm cuvântul, atunci vorbiți! Este ședința Consiliului local...
D-na Ana Măiță
Mulțumesc frumos! Avem membri din toată țara și membri voluntari care monitorizează
procesul legislativ la nivel local. Am venit să vă spun că, deși există presiuni la nivelul
administrației l ocale din Constanța să aprobați o măsură de reteritorializare a câinilor fără
stăpân, trebuie să vă spun că actele care vă sunt fluturate prin față de la Primăria Ploiești,
privind un HCL similar, prin care se reintroduce reteritorializarea câinilor fără stăpân pe
domeniul public sunt absolut scandaloase. Noi am acționat în instanță Primăria Ploiești.
Prefectura Prahova a sesizat Primăria Ploiești pentru ilegalitatea acestei măsuri pe care a scos -o
în decembrie 2015 și deja la Primăria Ploiești este pe age nda consiliului modificarea acestui
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act. Vă rugăm, încă o dată, nu vă lăsați manipulați, nu vă lăsați presați de aceste grupuri de
interes care vor în continuare câinii fără stăpân pe spațiul public. Dumneavoastră aveți o
datorie față de cetățeni să le asigurați siguranță, curățenie pe spațiul public și vă asigurăm că
noi vă stăm alături în orice campanie de informare și de responsabilizare a stăpânilor de câini
pentru a preveni abandonul. Încă o dată, vă punctez, reteritorializarea înseamnă abandon și este
pedeapsă penală pentru abandonul animalelor. Vă rugăm să aveți responsabilitatea funcției pe
care o ocupați, nu numai pentru cetățenii județului Constanța și orașului Constanța dar și pentru
turiștii care vă vin în fiecare an. Credeți-mă, nu vreți să vă faceți de râs față de cei care poartă
mesajul despre cum se face turism în Constanța. Ne bazăm pe responsabilitatea
dumneavoastră. Mulțumesc frumos!
Dl.Liviu Tramudana
Și noi vă mulțumim! Marian Ioniță – Pro-Civilizația.
Dl.Marian Ioniță – Pro-Civilizația (pct.56)
Bună ziua!Sunt Marian Ioniță, președintele Asociației Pro-Civilizația fără maidanezi.
Așa cum v-a specificat și colega mea, doamna Ana Măiță de la Asociația ”Inițiativa...”
reteritorializarea câinilor este ilegală, conform prevederilor, iar prevederile aplicabile în acest
domeniu sunt cele ale OG 155/2001 și trebuie să înțeleagă toată lumea că doar acesta este
cadrul legal...
Dl.Liviu Tramudana
Da. Spuneți ce doriți.
Dl.Marian Ioniță
Noi sprijinim proiectul de hotărâre pe care l-a promovat Primăria Constanța, este în
conformitate cu legea, respectă cadrul legal. Încă o dată, reteritorializarea este ilegală. Este
abandon și este ilegală. Este infracțiune.
Dl.George Gabriel Vișan
Am înțeles.
Dl.Marian Ioniță
În rest, în calitate de autoritate locală este necesar să asigurați cetățenilor Constanței un
climat civilizat de trai, un oraș cu spații verzi, curate și străzi și spații publice pe care să nu mai
fie câini fără stăpân. Mulțumesc!
Dl.Liviu Tramudana
Mulțumim! Domnul Condura t Claudiu-Marian.
Dl.Claudiu-Marian Condurat (pct.61)
Bună ziua! Domnule viceprimar, doamnelor și domnilor consilieri, doamnelor și
domnilormă numesc Condurat Claudiu Marian, am 48 de ani, sunt căsătorit, am un copil, sunt
constănțean și am venit în faț a dumneavoastră pentru a susține un proiect personal. Este vorba
despre un PUZ. Poziția este în cartierul Coiciu, cartier în care m -am și născut, delimitat, la N
de str.Steagului, la E str.Soveja, la S de o alee de acces, la …
Dl.Decebal Făgădău
Ce punct?
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D-na Marcela Enache
Punctul 61.
Dl.Claudiu-Marian Condurat
Am venit în fața dumneavoastră deoarece acest PUZ a primit un aviz negativ din partea
Comisiei 2, comisiei de urbanism. Cunosc foarte bine cartierul Coiciu, cartier în care m-am și
născut, îl iubesc foarte mult. Zona studiată este o zonă în care sunt gunoaie, mult moluz, alei
neasfaltate, locuri de parcare care nu există din care cauză accesul se îngreunează.... Noi am
cerut prin acest PUZ câteva lucruri foarte de bun simț. De exemplu, în momentul de față CUTul este de 1,5; noi am cerut 2, POT-ul este de 30%., noi am cerut 50%, regim de înălțime de 4 5….
Dl.Decebal Făgădău
Și are aviz negativ?
D-na Marcela Enache
Da.
Dl.Claudiu-Marian Condurat
Am creat 32 de locuri de parcare, 16 le oprim noi și 16 pe care le predăm către cei ce
se ocupă de parcările în municipiul Constanța pentru a fi oferite celorlalți colocatari care
doresc să-și parcheze mașinile. Am respectat toate prevederile legale. Cunoscând foarte bine
zona, e prima mea investiție de genul ăsta, am dorit să fac o investiție în cartierul Coiciu și de
aceea am venit în fața dumneavoastră, să vă prezint proiectul și, cu ajutorul lui Dumnezeu,
poate am și susținerea dumneavoastră. Vă mulțumesc frumos!
Dl.Liviu Tramudana
Da, și noi vă mulțumim! Doamna secretar, puteți să începeți, dânsul a fost ultimul
înscris pe lista de luări de cuvânt.
D-na Marcela Enache
Bună ziua! Vreau să vă anunț că din cei 25 de consilieri sunt prezenți 21. Au anunțat că
nu pot veni: dl.Ali Denis - este plecat din localitate, dl.Dede Perodin a anunțaqt că este
internat în spital, dl.Lixandru Virgil a anunțat că este bolnav. La dl.Pîrvulescu nu cunosc care
este situația, e posibil să apară. Avem 21 prezenți, 4 absenți.
Dl.Decebal Făgădău
Da, doamna Enache, îmi mențin….îl retrag.
D-na Marcela Enache
Da. Bine. Deci, și 61.
Dl.George Gabriel Vișan
Sărut mâna, bună ziua!
Dl.Decebal Făgădău
Prezența ați spus-o?
D-na Marcela Enache
Da.
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Dl.George Gabriel Vișan
Dacă formalitățile sunt deja făcute, vă rog să-mi dați voie să începem ședința de astăzi
și să vă anunț că de pe convocatorul ședinței de astăzi au fost retrase următoarele puncte: 55,
56, 57, 61, 62....
Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu...Stai puțin!

D-na Marcela Enache
60, 61.
Dl.George Gabriel Vișan
Rectific, 60, 61, 62, 63 și 76. Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Dacă-mi permiteți, vreau să cer retragerea de pe ordinea de zi a următoarelor puncte,
pentru că proiectele acestor hotărâri ne-au parvenit acum mai puțin de 24 de ore. Câteva dintre
ele...
Dl.George Gabriel Vișan
Sunteți inițiator?
Dl.Radu Bogdan Matei
Cu atât mai mult, nu știm ce...Am avut 3 ore să le analizăm, parte dintre ele au venit la
9 de dimineață. O să ți le enumăr: 10, 15, 16, 17, 18, 25, 28, 52, 54, 58, 59. De la 60 la 63, de
asemenea, sunt retrase. 64, 65, 69, 71, 75. Toate acestea au venit într-un timp mai scurt decât
era fizic posibil să le citim. Dacă vor fi votate, atunci, destul de sigur că și colegii noștri din
partea cealaltă a sălii vor vota în necunoștință de cauză. De asemenea, cer retragerea…
Dl.George Gabriel Vișan
Domnu' consilier, ele au trecut prin comisii. Trebuie să aibă avize.Da? Deci, colegii
consilieri vor vota în cunoștință de cauză.
Dl.Radu Bogdan Matei
Da, ei votează în cunoștință de cauză, noi, restul consiliului, votăm în necunoștință de
cauză. De asemenea, dacă-mi permiteți, vreau să cer retragerea de pe ordinea de zi a punctului
nr.6 : acordarea titlului de cetățean de onoare domnului Gheorghe Dumitrașcu.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun votului, dragi colegi….
Dl.Decebal Făgădău
Da' de ce supui votului? Că n-are nici o legătură… e solicitarecătre mine.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Supune la vot convocatorul așa cum e.
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Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Dacă vreți să mai repetați o dată ce proiecte ați…menționaț...
Dl.Decebal Făgădău
Nu, că nu supunem la vot așa ceva, doamna Enache! Supuneți convocatorul. Au dreptul
să voteze împotrivă. Ce tot vorbim?
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
În consecință, vă supun votului convocatorul fără punctele care au fost enumerate de
mine, nu de colegul de la…
Dl.Decebal Făgădău
Nu enumerate de dumneavoastră, retrase de inițiator.
Dl.George Gabriel Vișan
Și retrase de inițiator.
Dl.Decebal Făgădău
Așa.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Radu Bogdan Matei
O secundă! Un moment, la convocator! Procedura spune să votați amendamentele,
întâi. O parte sunt retrase de inițiator, o parte am cerut eu…
Dl.George Gabriel Vișan
Dar n-am pus în discuție amendamentele, n-am ajuns la amendamente. Dicutam doar
convocatorul și votarea convocatorului. Atât.
Dl.Decebal Făgădău
Supuneți la vot.
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, dar ne pierdem în amănunte.
Dl.Tudorel Chesoi
Din respect pentru toți care facem parte din acest consiliu și care conducem acest
consiliu, corect ar fi... Dacă mai întâi, cum spuneți dumneavoastră, domnule președinte,
aprobăm….retragerea… convocatorul, mai puțin punctele retrase de inițiator...
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Dl.George Gabriel Vișan
Corect.
Dl.Tudorel Chesoi
Atunci deja convocatorul este aprobat și propunerea domnului Radu Matei este tardivă.
Dl.Decebal Făgădău
Cine a zis asta?
Dl.Tudorel Chesoi
Ca atare…
Se fac comentarii în sală. (De unde știți?)
Dl.Tudorel Chesoi
Păi, e logic!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Tudorel Chesoi
Dacă aprobăm convocatorul cu punctele retrase de inițiator, rămân celelalte valabile și
nu mai avem ce discuta depre amendamentul propus de domnul Radu Matei.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Unde scrie?!
Dl.George Gabriel Vișan
Ajungem la punctul respectiv și atunci poate să-și aducă amendamentul, da?
Dl.Decebal Făgădău
Supuneți la vot…
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Numai puțin! Am și eu o intervenție legată tot de aceea a punctelor. Haideți să vedem
prevederile legale, da? Le cunoașteți, conform legii administrației, 3 zile pentru ședințele
extraordinare și 5 zile pentru ședințele ordinare. Întrebarea nu e aceasta. Pentru că vom vota în
necunoștință de cauză, pentru că nu toți facem parte din comisiile astea. Eu aș întreba: ăsta este
modul pe care vreți să-l abordați de acuma înainte? Este un mod mult prea hei-rup-ist pentru ce
se întâmplă acuma, da!?!
Dl.Decebal Făgădău
Supune la vot propunerea domnului…
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun la vot propunerea colegilor de la PNL. Cine este pentru? E cineva împotrivă?
Dl.Stelian Gima
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Stați puțin, că se discuta…
Dl.George Gabriel Vișan
Ce să mai discută? Că tot discutăm și n -o să intrăm în ordinea de zi.
Dl.Stelian Gima
Deci, proiectele pe care colegul meu, Radu Matei, le-a enumerat, o parte din ele ne-a
parvenit la ora 20,56 ieri seară și parte din ele astăzi la ora 9.
Dl.Tudorel Chesoi
Îmi permiteți! Fac atunci o altă propunere, care să împace toate problemele, anume,
să...așa cum ați spus dumneavoastră, domnule președinte, atunci când ajungem la fiecare punct
să motivăm solicitarea...Păi, mai bine, pentru că sunt toate la grămadă...Și dacă luăm fiecare
punct și avem argumente să -l amânăm sau să-l….Nu să-l retragem, ci să-l amânăm, atunci est o
altă situație.

Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Ne întoarcem în același punct, da?! Vă supun, din nou, votului convocatorul de astăzi
cu puntele retrase de inițiator.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Cu 5 abțineri…
Dl.George Gabriel Vișan
Sunt voturi împotrivă. Da?
Se fac comentarii în sală. (Da.)
D-na Marcela Enache
Cu 5 voturi împotrivă și 16 voturi pentru, s -a aprobat convocatorul.
Dl.Decebal Făgădău
O abținere și 4 voturi împotrivă. Domnul Chesoi s-a abținut.
D-na Marcela Enache
Da, o să menționez…
Dl.George Gabriel Vișan
Da. E-n regulă!
D-na Marcela Enache
Abținere din partea cui? Domnul Chesoi, da? Și patru voturi împotrivă: dl.Matei, d-na
Trandafir, d-na Tușa și dl.Gima>
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.1 pe ordinea de zi:
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”Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 23.02.2016.”
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.2:
”Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 15.03.2016.”
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 20 de voturi pentru și o abținere, dl.Roșu.
Dl.Vasile Roșu
Da, penru că eu n-am fost la ședință.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.3:
”Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier
municipal”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 4…..
Dl.Decebal Făgădău
Să se împartă buletine de vot pentru proiectele 4, 5 și 6…
D-na Marcela Enache
Da, împărțiți buletinele pentru punctele 4, 5 și 6.
Dl.George Gabriel Vișan
La punctele 4, 5 și 6 se va vota pe buletine de vot.
Dl.Decebal Făgădău
Profităm de moment și facem premiere.
Dl.George Gabriel Vișan
Liviu, te rog, să inviti pe invitații.
Dl.Liviu Tramudana
Deci, îl rog pe dl.Ciupină…
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Dl.Decebal Făgădău
Da', de ce, că încă se votează?! Invit-o pe doamna Samara, pe dl.Filimon.
Dl.Liviu Tramudana
Îmi cer scuze! Domnul Filimon și…. Doamna Samara, pentru rezultatele excepționale,
campion european la tenis de masă, și dl.Aurel Filimon. Consiliul local municipal le acordă
astăzi un premiu în bani. Domnul primar le va înmâna acest premiu.
Aplauze.
Dl.Liviu Tramudana
Și le dau și cuvântul. Domnișoara Samara este mai emotivă, îi dau cuvântul domnului
Filimon.
Dl.Aurel Filimon
Stimată audiență, mă bucur că, în sfârșit, și din Constanța cineva s-a gândit la noi, la
rezultatele și la munca noastră pe care o facem de foarte mult timp. Faptul că anul trecut Eliza
a reușit să câștige titlul de campioană europeană, în proba de simplu, lucru care nu s -a mai
întâmplat de 13 în Europa, ca o sportivă din Europa să câștige, după cum știți, tenisul de masă
este dominat de sportivii din Asia. Prin performanța Elizei am făcut ca numele Constanței, al
Romîniei să fie un nume foarte cunoscut în întreaga lume și sperăm, că în viitor, inclusiv la
jocurile olimpice care vor avea loc peste aproximativ 2-3 luni de zile să reprezentăm, atât
Constanța, cât și România, la cel mai înalt nivel. Vă mulțumim!
Dl.Decebal Făgădău
Zi-ne două cuvinte, te rog, chiar dacă ai emoții!
D-ra Eliza Samara
Mulțumesc mult! Sunt onorată și...Ce să vă zic? Mulțumesc, domnule primar!
Dl.George Gabriel Vișan
Domnule primar, vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
Domnule Filimon și domnișoară Samara, vreau să vă mulțumesc încă o dată în numel e
municipiului Constanța pentru că ați dus peste tot pe mapamond nu doar drapelul României ci
și numele de Constanța. Pentru dumneavoastră, o mulțumire în plus, domnule profesor, sunteți
un formator nu doar de performanță ci și de caractere, aveți acolo o familie frumoasă, și, așa
cum v-am promis la întâlnirea noastră anterioară, reabilitarea sălii...dar, mai exact, construirea
unei săli pentru tenisul de masă constănțean care are atâtea performanțe, devine certitudine,
anul acesta. Avem, nu doar proiectul, avem și bugetul alocat, suntem în procedură de achiziție.
Să ne ajute Dumnezeu ca anul acesta să demarăm lucrările și anul viitor, Samara și familia ei,
pentru că așa ați creat, o familie, să aibă un loc corespunzător pentru a se antrena și a continua
performanța pe care o faceți de atâta timp.Vă mulțumesc, încă o dată!
Dl.George Gabriel Vișan
Dragi colegi continuăm ședința cu punctul nr.7…
Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu, nu… să numărăm voturile…
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Dl.George Gabriel Vișan
Comisia de numărare să procedeze….Așteptăm rezultatele și continuăm după aceea.
-X-

Dl.George Gabriel Vișan
Dragi colegi, dați-mi voie să continuăm. Punctul 4:
”Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al
municipiului Constanța” domnului Victor Ciupină.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
A întrunit 20 de voturi pentru și 1 vot împotrivă.
Supun la vot hotărârea.
Cine este pentru?
Consilierii votează în unanimitate.
Dl.George Gabriel Vișan
Îl felicităm pe dl.Ciupină și îl invit să vină să i se înmâneze diploma.
Dl.Victor Ciupină
Domnule primar, domnilor și doamnelor, membri ai Consiliului local Constanța, distins
auditoriu, vreau să subliniez faptul că pentru mine, acest domeniu este unul de excepție,
simțindu -mă onorat cu această înaltă distincție. Mulțumesc, domnului primar și Consiliului
local al Constanței pentru această onorantă distincție.. Am venit în Constanța în 1964, din
Ardeal, și m-am alăturat traiectului cultural-științific, de rară excepție, al Dobrogei, traiect care,
după părerea mea, fie-mi iertată aprecierea, a ajuns în punctul de apogeu prin Universitatea
”Ovidius” din Constanța, universitate care, în momentul de față, este în măsură să reprezinte
punctul de vedere cultural-științific al zonei dintre Dunăre și mare. Dezvoltarea universității
însă, nu s-a făcut pe teren gol. Trebuie să ne amintim de înaintașii cărturari tomitani, Ioan
Casian, Dionisie cel Mic, mezeo-dacul... și așa mai departe, care, prin excelențele lor la nivel
european, au adus faima zonei în care viețuim noi astăzi. Și Ion Ionescu de la Brad a avut
drumuri prin spațiul spiritual dobrogean. A fost primul care a propus, a emis ideea unui institut
de agricultură în Dobrogea. Remus Opreanu, primul prefect al Dobrogei, după ce Dobrogea a
revenit la patria română, a fost un promotor și un om care a insistat, cu rezultate, în inițierea și
dezvoltarea școlilor sătești. Pe de altă parte, cercetarea științifică și aplicativă are rădăcini în
instituții de faimă cum este stațiunea zootehnică de la Palas, stațiunea silvică de la
Comorova, dar, mai ales stațiunea de cercetări de la Agigea care a strălucit printr-un om de
mare valoare, Ioan Borcea, profesorul Ioan Borcea. Instituțional, au apărut pe rând: în 1872,
Școala navală care mai apoi, în 1990, după mai multe transformări devine Academia navală
”Mircea cel Bătrân”; Institutul de marină civilă, astăzi Universitatea Maritimă din Constanța și,
mă opresc în mod special pentru câteva vorbe, în 1961, Institutul Pedagogic de 3 ani
Constanța care devine mai apoi institut de învățământ superior ca urmare a înființării, pe lângă
secțiile umanistice, cu care a început, și a secțiilor de inginerie. Astăzi, ca urmare a
evenimentului din 1990 la care Primăria Constanței a contribuit în mod esențial, precum și un
număr important de intelectuali, a apărut și se dezvoltă Universitatea ”Ovidius” din Constanța.
Dezvoltarea universității, cantitativ și calitativ, este de excepție și vreau și eu astăzi să mă
bucur că am putut contribui la înfăptuirea unei mărețe opere. Vă mulțumesc!
Aplauze.
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Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumim și noi, domnu'. Punctul nr.5:
”Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al
municipiului Constanța” domnului Adrian Bavaru.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Rezultatul este: 20 de voturi pentru, 1 vot împotrivă.
Vă supun votului hotărârea.
Cine este pentru? Mulțumesc! Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.Liviu Tramudana
Domnu' Bavaru, vă rog!
Dl.Adrian Bavaru
Onorată asistență, permiteți-mi, în primul rând, să mulțumesc Consiliului local al
municpiului Constanța, conducerii Primăriei municipiului Constanța pentru acordarea acestui
înalt titlu de cetățean de onoare al orașului Constanța. Este un titlu care mă onorează foarte
mult, care, poate, vine ca o încununare a activității mele în acest oraș. Eu mă consider un
constănțean get-beget, pentru că sunt născut aici, am învățat aici școală, am făcut școala nr.5,
am făcut liceul...prestigiosul liceu ”Mircea cel Bătrân”. Pe vremea aceea era numai de băieți.
Noi învățam după -amiaza și fetele, de la liceul de fete, învățau dimineața și liceul a fost ocupat
de ruși, cine-și mai amintește de treaba aceasta, aveam aproape 10 ani pe atunci. Am plecat din
acest oraș numai 5 ani, unde am făcut facultatea, la București, la universitatea din București
Atât am lipsit. Am mai lipsit de câteva ori, când m-a trimis Academia, o dată în Franța, o dată
în Italia, dar nu am depășit mai mult de un an. Ca urmare, după terminarea facultății, am venit
și am lucrat numai și numai în municipiul Constanța. Și am avut numai două locuri de muncă.
Pe de o parte, Institutul de învățământ superior care s -a înființat în 1961 și la care am pus
umărul pentru înființarea lui ca simplu preparator cum eram atunci, tânăr, și a doua oară la
liceul ”Mihai Eminescu” liceul de științe ale naturii. Am plecat din institut pentru că secția era
pe cale de desființare și am ocupat funcția de conducere la liceul ”Mihai Eminescu” , care era
un liceu de profil, de științe ale naturii. M -am reîntors de unde am plecat, în 1990, când s-a
înființat Universitatea ”Ovidius” și împreună cu colegii mei am pus umăraul ca și orașul
Constanța să aibă cu adevărat o universitate. Dacă am o mare bucurie și satisfacție este faptul
că tineretul din Constanța are unde să învețe, după dorința fiecăruia; are posibilitatea să facă
studii în Constanța, iar pentru familie este mare lucru, pentru că vă dați seama ce înseamnă să
ții un copil la facultate. Întreaga mea activitate am dedicat-o școlii. Pe de o parte
învățământului - pregătirii tineretului din Constanța și partea a doua cercetării, materializată
prin publicarea a 10 cărți. Atât am știut să fac și acest lucru mi -a adus satisfacții: mulțumiri și
aprecieri. Vreau să mulțumesc încă o dată pentru acestă încredere care mi-a fost acordată, prin
acest înalt titlu și să vă urez dumneavoastră, domnilor consilieri și conducerii Primăriei multă
sănătate și spor la muncă, pentru că cetățenii orașului Constanța așteaptă de la d umneavoastră
rezultate concrete, lucruri care să le îmbunătățească, să le crească nivelul de trai. Vă
mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 6:
”Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de onoare al
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municipiului Constanța” domnului Gheorghe Dumitrașcu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Voturile obținute sunt: 15 voturi pentru, 6 împotrivă. În consecință, conform Statutului
Comsiliului local, hotpărârea a fost respinsă. Ea, probabil, va reintra pe o altă ordine de zi.
Dl.Valentin Ciorbea
Domnu'...vreau să spun două cuvinte.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Valentin Ciorbea
Regret, profund, că s-a ajuns în această situație, pentru că profesorul Gheorghe
Dumitrașcu are în spate o carieră didactică care se întinde peste 45 de ani. Este un om care și -a
sacrificat sănătatea, și se vede pe el, atunci când Constanța a avut nevoie de instaurarea
instituțiilor democratice și este, alături de ceilalți, de profesorii renumiți pe care i-am onorat
astăzi și alții, părinte fondator al universității. Drumuri făcute la București, discuții și așa mai
departe. Și în istoria învățămândului de după '90, profesorul Gheorghe Dumitrașcu are o
contribuție decisivă la prima lege a învățământului. Și vreau să -l asigur pe profesorul
Dumitrașcu de stima și prețuirea noastră, și cred că sunt în asentimentul multor constănțeni. Și
într-un viitor, foarte apropiat, neapărat, trebuie să reluăm această chestiune. Multă sănătate! Vî
mulțumesc!
Dl.Decebal Făgădău
Domnule profesor, regret că asistați la aceast moment în care opțiunea politică de
moment a unora împietează asupra recunoașterii valorilor orașului nostru. Voi resupune
Consiliului local acest proiect de hotărâre, în actualul mandat, până când el va trece. Mai mult
decât atât, mă voi asigura și de majoritatea pe care o avem în Consiliul local, dar am vrut să -mi
cer scuze în numele colegilor mei, pentru că vă supunem acestui moment neplăcut. Evident,
sunt subiectiv, pentru că mi-ați fost nu doar profesor ci și diriginte și părinte. Vă mulț umesc!
Ne vedem în curând!
Aplauze.
Dl.George Gabriel Vișan
Proictul nr.7:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe
trimestrul IV pe anul 2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ;
Dacă sunt discuții?
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Mastei, d-na Trandafir, dl.Gima și d -na Tușa; și 17 voturi au fost
pentru. Proiectul a trecut.
Se fac comentarii în sală. (Rușine!)
Dl.George Gabriel Vișan
Proictul nr.8:
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”Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unei delegații
formate din doi consilieri locali pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar și
aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 2 abțineri: d -na Cojoc și d-na Trandafir. Sunt doamnele în cauză. Cu 19 voturi
pentru, a trecut proiectul.
Dl.George Gabriel Vișan
Propun să aș teptăm să se întoarcă și inițiatorul proiectelor, poate sunt amendamente. E
o zi mai specială astăzi. Vă mulțumesc pentru înțelegere! Suntem la punctul 9.
-XDl.George Gabriel Vișan
Continuăm cu proiectul nr.9:
”Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 252/2015 privind aprobarea
prețului local al energiei termice facturată populației din municipiul Constanța pentru
sezonul rece 2015-2016.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ;
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.10:
”Proiect de hotărâre privind majorarea tarifului social pentru pensionari și
persoane peste 60 de ani care nu realizează venituri, prevăzut în anexa 1A la HCL nr.
135/2013 privind reducerea tarifelor de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale
RATC Constanța și stabilirea nivelelor comisioanelor pentru vânzarea de bilete.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Mastei, d-na Trandafir, dl.Gima și d-na Tușa. Proiectul a trecut cu
17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.11:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cua ntumului burselor
aferente semestrului II al anului școlar 2015-2016 pentru elevii din învățământul
preuniversitar de stat.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ;
Vă rog, domnu' consilier, aveți un amendament, să înțeleg!
Dl.Radu Bogdan Matei
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Chiar două.
Dl.George Gabriel Vișan
Două.
Dl.Decebal Făgădău
Păi, ați propus retragerea lui. În ce calitate mai faceți amendament acum?
Dl.Radu Bogdan Matei
N-am propus retragerea lui.
Dl.Decebal Făgădău
Ba da, ați spus că n-ați primit la timp și așa mai departe.
Dl.Radu Bogdan Matei
N-am propus retragerea lui.
Dl.George Gabriel Vișan
Era 10, 11...Parcă era un șir…
Dl.Decebal Făgădău
Eu așa am notat.
Dl.Radu Bogdan Matei
Nu, pe 11 nu l-am menționat. Bun. În primul rând vreau să vă propu n ca amendament
stabilirea cuantumului anual nu semestrial cum e prevăzut în proiect, pentru că nu este în
concordanță cu legislația națională. Este un ordin de ministru care prevede că stabilirea
cuantumului se face anual nu semestrial. Primul amendament. Iar al doilea, aș vrea să creștem
cuantumul burselor de merit de la 25 la 45 de lei. Dacă orașul nostru are un buget
subdimensionat, cred că 45 de lei n-ar fi mult. Mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Supun la vot amendamentele aduse de colegul nostru.
Cine este pentru? Se abține cineva? Cine este împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 5 voturi pentru, 16 voturi împotrivă. Deci, nu au trecut amendamentele.
Dl.George Gabriel Vișan
Supun la vot hotărârea, fără amendamente.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Pentru hotărâre. Deci, cine este pentru hotărâre.
Dl.Decebal Făgădău
Mai înțelegeți ceva?
D-na Marcela Enache
Deci, împotrivă este cineva? Nu. Deci, 21 de voturi pentru.
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Dl.George Gabriel Vișan
E-n regulă!
D-na Marcela Enache
Mai bine întreb de două ori, ca să consemnăm corect.
Dl.George Gabriel Vișan
E foarte bine.
Dl.Decebal Făgădău
Mai înțelegeți ceva?
D-na Marcela Enache
Păi, nu mai înțeleg, de-aia.
Dl.George Gabriel Vișan
Continuăm. Proiectul nr.12:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind
reducerea de la plata obligațiilor fiscale constând în reducerea cu 50% a impozitului pe
clădiri și a impozitului pe teren datorate de către într eprinderi care au calitatea de
contribuabili ai bugetului local al municipiului Constanța, stabilit pentru clădirile
utilizate pentru prestarea de servicii turistice și terenurile aferente acestora utilizate
pentru prestarea de servicii turistice.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog! E amendament sau un comentariu?
D-na Sorina Tușa
Am două întrebări de adresat și, de asemenea, de formulat un amendament și o
propunere pentru viitor. Evident că este o ... un proiect de hotărîre asupra căruia ne-am aplecat
și noi, în calitate de liberali și...Mă scuzați?!
Dl.Decebal Făgădău
Rău, v-ați aplecat!
D-na Sorina Tușa
Vorbesc de proiectul de hotărâre ...
Dl.Decebal Făgădău
Da, și eu, am spus că v -ați aplecat foarte rău.
D-na Sorina Tușa
Asupra conținutului, domnu'…
Dl.Decebal Făgădău
Păi, tocmai ați spus că nu l -ați primit și n-ați avut tipm să -l citiți. Cum v -ați aplecat?
D-na Sorina Tușa
Nu era vorba de punctele 11 și 12, sunt alte puncte care au fost vizate de intervenția
colegului meu. Bun. Revenind la ce voiam să spun, fiindcă orice măsură de relaxare fiscală
pentru agentul economic, evident că este bine venită și nu avem decât să susținem acest proiect
de hotărâre, însă vroim să pun două întrebări reprezentantului SPIT-ului, dacă este în sală, și
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anume: În ce măsură SPIT-ul, am văzut schema de minimis, dar nu este foarte explicitată și ar
fi fost interesant, este vorba de un efort financiar foarte mare, aproximativ 20 de milioane de
Euro...de lei, calculate pe 3 ani de zile, și în ce măsură poate fi susținut? Și doi: dacă perioada
stabilită prin proiectul de hotărâre, de 3 ani, aceasta este termenul de acordare a acestor
facilități. Dacă este determinată, adică doar pe 3 ani și atât?
Iar la propunere, zic eu că ar trebui să evităm situații din acestea de discriminare a
celorlalți agenți economici și solicit un studiu de oportunitate pentru a aplica astfel de măsuri și
pentru alți agenți economici care acționează pe raza municipiului Constanța. Mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, domnule primar, dacă aveți vreun comentariu!
Dl.Decebal Făgădău
În primul rând, vă rog să-mi adresați mie întrebările, eu n-am nevoie de altcineva să-mi
citească și să -mi susțină proiectele.
D-na Sorina Tușa
Nu vă supărați, pe mine…
Dl.Decebal Făgădău
Vă rog!Unu. Doi, e o…
D-na Sorina Tușa
Am reținut.
Dl.Decebal Făgădău
E o dovadă de respect. Că e ușor să nu faci nimic și să comentezi munca altuia.
D-na Sorina Tușa
Respectul este cuvenit, și am apreciat proiectul de hotărâr e.
Dl.Decebal Făgădău
Doi. Dumneavoastră îmi cereți ca să nu introduc o măsură discriminatorie și să facem
un studiu de oportunitate. Probabil, colegii nu v-au informat ce a născut acest proiect de
hotărâre. Și eu vă recomand să citiți codul fiscal care , dintr-o dată, a schimbat o paradigmă, din
ce până acum primeau bonificașie cei care activau în turism mai mult de 6 luni, dintr-o dată au
primit doar cei care activează mai puțin. Ori, municipiul a propus, prin mine, să-i bonificăm și
pe agenții economici care activează mai mult de 6 luni, și nu cred că ați văzut undeva că scrie
Mamaia sau altceva. Vorbim despre municipiul Constanța. Doi. Tocmai pentru a egaliza, după
votarea proiectului de taxe și impozite, cuantumul pe care ei îl vor plăti, raportat la procent, am
venit cu două paliere. Cei care activează mai puțin de 6 luni, primesc, din start, jumătate; iar
cei care activează mai mult de 6 luni pot aplica această schemă de minimis, astfel încât să
beneficieze și ei de reducerea de 50%. Tocmai, că este nediscriminatorie asta și mă surprinde
că n-ați înțeles. Trei. Dacă tot vorbiți că susțineți măsurile de relaxare fiscală, puteți să -mi
spuneți de ce ați votat împotriva proiectului de taxe și impozite și a bugetului? Atât.
Mulțumesc, mult! Supuneți la vot.
Dl.George Gabriel Vișan
Haideți să și votăm acest proiect.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
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D-na Marcela Enache
Deci, 21 de voturi pentru, da!?
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.13:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis privind
reducerea de la plata obligațiilor fiscale conform dispozițiilor art. 456 alin. (4) și art. 464
alin. (4) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările
ulterioare.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.14:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea unui ajutor de minimis ad-hoc pentru
Casa de Cultură a Sindicatelor Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? Avem 4 abțineri.
D-na Marcela Enache
Patru (4) abțineri, da….
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, dl.Matei, d-na Trandafir, d-na Tușa și dl.Gima și 17 voturi pentru. Proiectul a
trecut.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.15:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor
tehnico-economici aferenți investiț iilor propuse în municipiul Constanța prin ”Proiectul
regional de dezvoltare a infrastructurii de apă și apă uzată în aria de operare a SC RAJA
SA Constanța, în perioada 2014-2020”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, 4 abțineri: dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir și dl.Matei, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.16:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului serviciului de alimentare
cu apă și de canalizare în unitățile administrativ-teritoriale membre ale Asociației de
Dezvoltare Intercomunitară de Apă si Canalizare ”Apă-Canal Constanța” în care își
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desfășoară activitatea operatorul regional SC RAJA SA Constanța și a Contractului
cadru de furnizare/prestare a serviciului de furnizare cu apă și de canalizare.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, d-na Trandafir, d-na Tușa și dl.Gima. Avem 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul nr.17:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei de tarifare/mecanismul de
tarifare practicat de operatorul regional SC RAJA SA Constanța pentru perioada 20212029.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Vă rog! Comentariu sau amendament?
D-na Sorina Tușa
Nu, doar un punct de vedere.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
D-na Sorina Tușa
Cu privire la acest proiect, aș….
Dl.Decebal Făgădău
Întoarceți-vă către presă, că pentru ei vorbiți. Nu vorbiți pentru Consiliul local, că altfel,
aveați ocazia s-o faceți!
D-na Sorina Tușa
Ei...Inițiator sunteți tot dumneavoastră, domnu' primar, și vroiam să vă demonstrez
respectul pe care mi l-ați solicitat mai devreme.
Se fac comentarii în sală.
D-na Sorina Tușa
Referitor la proiectul nr.17, vroiam să fac o mică precizare. Acest proiect, de asemenea,
ne-a fost trimis de dimineață, însă, având în vedere că fac parte din Comisia juridică, e adevărat
că am luat cunoștință de ele în cadrul comisiei, și este vorba și de acest proiect. Așa cum
spunea studiul proiectului, e vorba de o strategie pe anii 2021-2029, însă, în cuprinsul
documentației care ne-a fost trimisă spre aprobare de către RAJA în cadrul comisiei, rezultă că
aceste creșteri ale prețului către consumatori se înregistrează începând cu 2017. Și vorbim de o
crește cu 10% în 2017, cu 5% în 2018, cu 5% în 2019 și în 2020 – 5%. Deci, e aproape o
creștere de 30% a prețului, prin capitalizarea procentelor. Noi considerăm că este o măsură
inoportună, în acest moment, pentru consumatori și în situația în care se dorește, și, evident…
Dl.Decebal Făgădău
Și considerați pe ceva sau, așa, considerați că....Pe ceva, pe niște cifre, pe…
D-na Sorina Tușa
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Mă gândesc la banii constănțeanului și 30%...
Dl.Decebal Făgădău
Am înțeles!
D-na Sorina Tușa
….pe preț, este foarte mult. Pe de-o parte.
Dl.Decebal Făgădău
Păi, nu, da' spuneți-mi și pe ce considerați, ca să înțeleg.
D-na Sorina Tușa
Pe de altă parte…
Dl.Decebal Făgădău
Așa.
D-na Sorina Tușa
Pe de altă parte, cred că se pot accesa fonduri europene și aceste lucrări RAJE se pot
dezvolta în acest sens, prin accesare de fonduri europene și nu pe banii consumatorilor…
Dl.Decebal Făgădău
Ei, permiteți-mi, ca tocmai de la dumneavoastră să nu primim lecții de fonduri
europene. Hai, ați terminat conferința de presă?
D-na Sorina Tușa
Domnu' primar, haideți să fim respectuoși, pentru că eu fac doar o discuție pe un
proiect. Nu are nici o colaratură politică.
Dl.Decebal Făgădău
Și de ce n-ați făcut-o în comisie?!
D-na Sorina Tușa
Dați -mi voie…!
Dl.Decebal Făgădău
Și de ce n-ați făcut-o în comisie?!
D-na Sorina Tușa
Am făcut-o și în comisie, domnu' Vișan este lângă dumneavoastră …..

Dl.George Gabriel Vișan
Au fost discuții și în comisie...
D-na Sorina Tușa
….vă poate confirma că am dezbătut acest subiect și în comisie.
Dl.George Gabriel Vișan
O.K.!
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Dl.Decebal Făgădău
Hai, bine…
D-na Sorina Tușa
Ideea este că chiar există o axă, care s-a deschis în curând, în martie 2016. Cred că
aceste lucruri se pot dezvolta din bani europeni și nu pe banii contribuabililor. Asta e.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun votului hotărârea.
Cine este pentru?
Dl.Tudorel Chesoi
Domnu' președinte, nu m -ați văzut!
Dl.George Gabriel Vișan
Nu v-am văzut. Îmi cer scuze!
Dl.Decebal Făgădău
Facem altă conferință de presă, ne 'a Chesoi, stai liniștit!
Dl.Tudorel Chesoi
Domnu' primar, eu mă adresez respectuos dumneavoastră, indiferent de cum vă adresați
dumneavoastră. Vroiam doar să…
Dl.Decebal Făgădău
Nu, da' n-o să înțeleg niciodată votul de astăzi. Crede-mă, ne'a Chesoi! N-o să-l înțeleg!
Dl.Tudorel Chesoi
Da. Vroiam să vă propun și propun Consiliului local să aprobăm cre șterea tarifară întrun mod echilibrat. Adică, în fiecare an să crească cu același procent.
Dl.Decebal Făgădău
Și vă bazați pe ce, când spuneți asta? Că în spate, acolo, este un studiu al BERD -ului.
Ați citit materialele?
Dl.George Gabriel Vișan
Sunt niște calculații, niște previziuni?
Dl.Tudorel Chesoi
 Ați citit? Vă bazați pe ce? Că eu vă-ntreb: vă bazați pe ce, c- așa simțiți?!
Dl.Tudorel Chesoi
Pe fondurile europene...
Dl.Decebal Făgădău
Care fondurile europene? Cui dăm lecții de fondur i europene? RAJA, care este pe locul
întâi la absorbție? Despre ce vorbim acuma?
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Dl.Tudorel Chesoi
Domnu' primar, n-am spus că nu sunt de acord ca RAJA să obțină aceste fonduri.
Dl.Decebal Făgădău
Faceți o propunere concretă.
Dl.Tudorel Chesoi
.Am spus...creșterea prețului este bruscă, în primii trei ani, și după aceea este și…. chiar
și creștere zero în alți ani. E o creștere bruscă și pentru aceasta am si propus, nu diminuarea
tarifului, ci eșalonarea tarifului….. creșterii tarifului, într -un mod echilibrat.
Dl.George Gabriel Vișan
Îi dați formă de amendament, ca să știm ce facem?
Dl.Tudorel Chesoi
Da, amendament.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru amenamentul propus a fi supus la vot de domnul consilier?
D-na Marcela Enache
Avem 5 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Se abține cineva? Cine este împotrivă? Mulțumesc!
Dl.Decebal Făgădău
Dați-i cuvântul domnului consilier.
D-na Marcela Enache
Avem 16 voturi împotrivă. Deci, nu a trecut amendamentul.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog, domnule consilier!
Dl.Radu Bogdan Matei
Domnule primar, l-ați întrebat pe domnul Chesoi dacă a citit proiectul…
Dl.George Gabriel Vișan
L-a citit de față cu mine, în Comisia juridică .
Dl.Radu Bogdan Matei
Trei ore pentru a citi proiectele…

Dl.George Gabriel Vișan
A fost în Comisia juridică. Nu mai încercați dumneavoastră să vă puneți în poziția unui
avocat pentru domnul Chesoi, că nu e cazul. Mulțumesc!
Cine este pentur hotărâre? Se abține cineva? E cineva împorivă?
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Dl.Decebal Făgădău
Da, 17 cu 4.
D-na Marcela Enache
Deci, 4 abțineri sau 4 împotrivă?
Dl.Radu Bogdan Matei
Împotrivă.
D-na Marcela Enache
Deci,mpotrivă. 4 î Domnu' Chesoi, dumneavoastră cum ați votat?
Dl.Tudorel Chesoi
Am votat.
D-na Marcela Enache
Pentru ați votat. Deci, 4 împotrivă: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa și d-na Trandafir.
Se fac comentarii în sală.(La anul mai votați, domnilor, cei patru? Faceți opoziție de….)
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul nr.18:
”Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr. 321/2008 pentru
desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării componenței
comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii nr.
550/2002.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Aici avem buletine de vot.
D-na Marcela Enache
Vă rugăm propuneri, pentru că în urma demisiilor domnilor viceprimari, dl.Răsăuțeanu
și dl.Dobre care făceau parte din această comisie, comisia este incompletă și nu poate
funcționa. Plus că avem nevoie și de un supleant. Deci, Comisia 550 se referă la aplicarea Legii
nr.550/2002, adică vânzarea unor spații comerciale și de prestări de servicii.
Dl.George Gabriel Vișan
Așteptăm propuneri.
D-na Marcela Enache
Propuneri.
Dl.George Gabriel Vișan
Grupul PNL?
Se fac comentarii în sală.(Un cetățean din sală face comentarii la fiecare punct din
momentul în care a fost respins proiectul de la punctul nr.6 – Ăia sunt lipsă, oricum!)
Dl.George Gabriel Vișan
PSD?
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Se fac comentarii în sală. (Să le dați niște carne...Profi….)
Dl.Liviu Tramudana
Vă rog să nu mai faceți comentarii.
Dl.George Gabriel Vișan
Fac eu o propunere, atunci. Dl.Roșu Vasile.
D-na Marcela Enache
Ca membru, da?
Dl.George Gabriel Vișan
Da.
Se fac comentarii în sală.(Cineva dintre consilieri îl propune pe dl.Ibraim.)
D-na Marcela Enache
Domnul Ibraim face parte din comisie.
Dl.George Gabriel Vișan
Și domnul consilier Florin Serghei. Și mai avem nevoie de un supleant?
D-na Marcela Enache
Da, de un membru supleant.
Dl.George Gabriel Vișan
Și domnul Candindatu Gabriel.
D-na Marcela Enache
Da, se vor multiplica buletinele și vor fi împărți, după care revenim…
Dl.George Gabriel Vișan
Iar noi mergem mai departe, ca să fim eficienți. Punctul nr.19:
”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 269/2015 privind aprobarea
statului de funcții la Spitalul Clinic de Boli Infecțioase Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 20:
”Proiect de hotărâre privind modificarea ștatului de funcții și a organigramei
aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobate prin HCL nr.
184/2015.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
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Da, aș vrea să fac un amendament, conform avizului Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, aviz pe care l-am primit cu câteva minute înainte de ședință. Se
completează art.2 cu un nou punct, care va avea următorul cuprins, la poziția 13 - Direcția
tehnic-achiziții: ”În subordinea Direcției tehnic-achiziții se constituie compartimentul
gestionare unități de învățământ, compus din 3 posturi, prin înființarea a trei posturi
contractuale de consilieri gr.1A. Direcția achiziții-tehnice va număra 34 de posturi. Anexele se
vor modifica corespunzător.” Motivarea amendamentul este aceea că în momentul de față,
unitățile școlare care înregistrează mai multe probleme de ordin material, au și probleme cu
cunoașterea unui parcurs pentru solicitarea sumelor din bugetul local. Și atunci, pentru a -i
sprijini punem la dispoziție personal tehnic care să -i ajute să-și fundamenteze cererile atunci
când spun ”Plouă.Cade acoperișul.” Dacă dânșii transmit o solicitare către Primărie și către
Consiliul local, care exact așa sună ”În școala mea plouă și cade acoperișul.”, asta nu rezolvă
problema. Trebui să înțelegem de ce sumă de bani este nevoie, ce tip de procedură trebuie
urmată. Pentru a-i ajuta, aceasta este propunerea, de înființare a acestui compartiment. De
asemenea, acest compartiment va filtra și va stabili și o ordine a priorităților. Vă rog!
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc, domnule primar! Vă supun voturlui amendamentul adus de domnul primar.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru amenament.
Dl.George Gabriel Vișan
Și hotărârea în întregul ei.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc! Punctul 21:
”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea anexei la HCL nr.
253/2012 privind Regulamentul de organizare și funcționare pentru aparatul de
specialitate al primarului municipiului Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 22:
”Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 185/2015
referitoare la înființarea Serviciului public de asistență socială în subordinea Consiliului
local al municipiului Constanța .”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog, domnu' primar, am înțeles că aveți un amendament.
Dl.Decebal Făgădău
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Am un singur amendament de făcut, în sensul îndreptării unei erori. La art.2, pct.54, a
se citi”Biroul resurse umane” în loc de ”Serviciul resure umane”. Și, de asemenea, aceeași
modificare să fie operată în parcursul întregii hotărâri, pentru că aici am sesizat-o noi, dar s-ar
putea să mai apară și în alte locuri în hotărâre. Deci, înlocuim Serviciul resurse umane cu Biroul
resurse umane.
D-na Marcela Enache
E valabil și la punctul 22 și la punctul 23.
Dl.Decebal Făgădău
A, da, și la punctul 23.
Dl.George Gabriel Vișan
Deci, cu precizările că sunt valabile și pentru 22 și pentru 23, da?
Dl.Decebal Făgădău
Da, că sunt legate între ele.
D-na Marcela Enache
Da, acest amendament, pentru că apare și Regulament ”Serviciul resurse umane” și
corect este ”Biroul resurse umane”.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun votului amendamentul adus de domnul primar.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru amendament.
D-na Marcela Enache
Și hotărârea în integralitate.
D-na Marcela Enache
De la punctul 22, da?
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, să înțeleg că a trecut în totalitate, proiectul. Da, 21de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul 23:
D-na Marcela Enache
Cu amendament. Cu același amendament.
Dl.George Gabriel Vișan
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Serviciului public de asistență socială din sub ordinea Consiliului local al
27

municipiului Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă supun votului amendamentul adus mai devreme de domnul primar.
Cine este pentru?Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru amendament.
Dl.George Gabriel Vișan
Și hotărârea în in tegralitate.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
La punctul 24 avem buletin de vot.
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanța
și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Comisia de numărare a voturilor, vă rog!
-XDl.George Gabriel Vișan
Ne întoarcem la punctul 18:”Proiect de hotărâre privind modificarea art. 1 din HCL nr.
321/2008 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului local în vederea completării
componenței comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de prestări servicii în baza Legii
nr. 550/2002.” Reyultatul voturlui este următorul:
- Roșu Vasile
21 de voturi;
- Serghei Florin
21 de voturi;
- Candindatu Gabreiel
21 de voturi.
Vă supun votului hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
La 24 putem număra voturile?
-Xșan
Dl.George Gabriel Vi
A vem și rezultatul votului. La 24 avem:
Comisia de evaluare
- Doina Păuleanu
- 21 de voturi;
- Magdalena Tiță
- 21 de voturi;
- Fabiola Lățea
- 21 de voturi;
- Virginia Iorescu
- 21 de voturi;
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- Mona Mirela Moroianu

- 21 de voturi;

Comisia de soluționare a contestațiilor
- Doina Voivozeanu
- 21 de voturi;
- Virgil coman
- 21 de voturi;
- Mirela Anagnoste
- 21 de voturi
- Virginica Iorescu
- 21 de voturi;
- Mona Mirela Moroianu
- 21 de voturi;
Vă supun votului hotărârea nr.24.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 25:
”Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 58/2011 privind aprobarea
Regulamentului de organizare și funcționare al Poliției locale Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri, da?
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă? Mulțumesc!
Cine este pentru?Se abține cineva?
Dl.George Gabriel Vișan
La punctul 26 avem buletin de vot.
D-na Marcela Enache
Vreau două propuneri pentru membri în comisia de evaluare și selecționare a
asociațiilor și fundațiilor care oferă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la
bugetul de stat. Deci, două propuneri, tot în locul domnilor viceprimari Dobre și Răsăuțeanu;
dumnealor și-au dat demisia din această comisie.
Dl.George Gabriel Vișan
Grupul PNL?
Se așteaptă propuneri din partea grupului PNL. N-au propuneri.
Dl.George Gabriel Vișan
Nu doriți! Domnul profesor?
Dl.Valentin Ciorbea
Vox populi.
Dl.George Gabriel Vișan
Deci, dl.profesor Ciorbea.
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D-na Marcela Enache
Deci, domnul Ciorbea.
Se fac comentarii în sală. (Doamna Cojoc.)

Dl.George Gabriel Vișan
Este deja. Și domnul Forin Serghei!?
D-na Marcela Enache
Da?
Dl.George Gabriel Vișan
Da.
Se fac comentarii în sală.
D-na Sorina Tușa
Și domnul Chesoi.
Dl.George Gabriel Vișan
Dumnezeu vă mai înțelege.
D-na Sorina Tușa
Dacă va accepta.
Dl.George Gabriel Vișan
Și domnul Chesoi.
D-na Marcela Enache
Și domnul Chesoi, da!? Deci, le trecem pe toate trei....
Dl.Decebal Făgădău
Deci, Consiliu local, să înțeleg că este PSD și ne'a Chesoi!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
A, și UNPR. Scuză-mă!
Se fac comentarii în sală. (Hai să mai facem un punct…)
Dl.George Gabriel Vișan
Mai facem un punct? Da, corect, până vine cu buletinele de vot, să mai parcurgem...
Punctul 27:
”Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea
asociațiilor și fundațiilor selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local
pentru anul 2016.”
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- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 28:
”Proiect de hotărâre privind stabilirea modalității de identificare a beneficiarilor,
de soluționare a situațiilor identificate și de acordare a tichetelor sociale, copiilor
provenind din familii defavorizate și care frecventează în mod regulat unitățile de
învățământ preșcolar.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri.
Dl.George Gabriel Vișan
E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
S-au abținut: dl.Matei, d-na Trandafir, d-na Tușa și dl.Gima.
Dl.Decebal Făgădău
Și motivația ar fi?
Dl.Radu Bogdan Matei
L-am primit azi dimineață.
D-na Marcela Enache
Și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 29 este cu buletin de vot:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aferent unui nou
club pentru pensionari.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
D-na Marcela Enache
Avem și aici buletine de vot.
Dl.Decebal Făgădău
Și acolo ce avem….?
D-na Marcela Enache
Patru propuneri pentru comisia de negociere pentru închirierea unui spațiu aferent unui
club pentru pensionari. Deci, propuneri?
Dl.George Gabriel Vișan
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Îndrăzniți”
Dl.Decebal Făgădău
De la noi, dacă... Ce tot vorbim ?!
Dl.George Gabriel Vișan
Domnul Timur?
D-na Marcela Enache
Domnul Ibraim, deci.

Dl.Decebal Făgădău
Domnul Candindatu.

Dl.George Gabriel Vișan
Domnul Candindatu, dl.Ene.
Dl.Decebal Făgădău
Și doamna Onciu.
Dl.George Gabriel Vișan
Și doamna Onciu Carmen.
D-na Marcela Enache
Se multiplică și se împart. La punctul 26 s-a numărat? Nu s-u adunat buletinele.
Dl.George Gabriel Vișan
Bun. Haideți să continuăm, atunci, să mai epuizăm un punct de pe ordinea de zi, până
se colectează și votul! Punctul 30:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Caudella Eduard + prelungire (sectorul de la aleea
Caudella la str. Mihail Jora), din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanța, precum
și a indicatorilor tehnico-economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Domnul Chesoi!
Dl.Decebal Făgădău
Age before beauty!
Dl.Tudorel Chesoi
Vroiam să vă întreb, domnule primar, sigur că e un lucru bun că se asfaltează străzile și
nici nu intră în discuție acest aspect, vroiam să vă întreb dacă trotuarele vor fi făcute odată cu
asfaltarea străzilor. Și atunci, dacă nu vor fi făcute trotuarele, bordurile vor fi montate? Pentru
că altfel, riscă și asfaltul să se distrugă, ca să nu mai vorbim de faptul că noroaiele din zona
trotuarelor vor afecta imaginea drumurilor făcute.
Dl.George Gabriel Vișan
Poftiți, domnule primar!
32

Dl.Decebal Făgădău
Întrebarea e în calitate de consilier sau de locuitor pe str.Eduard Caudella?
Dl.Tudorel Chesoi
În calitate de consilier, domnule!
Dl.Decebal Făgădău
Am înțeles…
Dl.Tudorel Chesoi
Intenționez să mă mut acolo. E mai în centru.
Dl.Decebal Făgădău
La toate aceste proiecte de hotărâri, și voi veni și cu câteva amendamente la ele, facem
următorul lucru: realizîm etapa I, care presupune structură de stradă și stradă doar parte
carosabilă, fără delimitare cu borduri, fără spațiu verde, fără trotuar de gardă. Motivația. 1 – Nu
aveam cum să intrăm, atâta vreme cât nu am recepționat complet sistemul de iluminat. Și
apropo, azi-noapte, știți că s -a aprins lumina în cartierul Compozitorilor. Nu aveam cum să
facem acest lucru, pentru că nu aveam recepția făcută, ori, cablurile trec exact prin z ona despre
care dumneavoastră vorbiți, după bordură înspre trotuar. Al doilea motiv pentru care nu facem
acest lucru în primă etapă, pentru că proprietarii nu și-au retras gardurile, conform
aliniamentelor din autorizații. Mai mult decât atât, o bună parte dintre ei vor trebui să facă
dezmembrare și oferte de donație pentru a putea realiza trotuarul. 3 – Nu este normal ca pe
aceste 22 de străzi, care sunt absolut comparabile cu multe alte străzi, din nefericire, să facem
totul la gardă, eventual, să punem și floricele iar vecinii de la o stradă să aibă în continuare
noroaie. Deci, programul municipalității, în primă etapă, este: venim cu asfalt pe tot după care
venim și facem abgreid. Deci, stratul de uzură, acum lăsăm străzile la plintă, că știu că
dumneavoastră vă pricepeți, că sunteți consilier vechi, da? plus trotuarele, bordurile și spațiu
verde, dar în etapa a II-a. Anul acesta să ne ajute Dumnezeu cu aceste 22 de străzi, și am
convingerea că vom face mai multe, dar, să fie realizate. Eduard Caudella e proiectul cel mai
important din cartierul Compozitorilor pentru că ne așteptăm să fluidizeze mult traficul în
zonă. Tocmai de aceea veți vedea o lucrare de calitate și executată la termen.
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc! Vă rog!
Dl.Radu Bogdan Matei
Domnule președinte, aș fi vrut, în primul rând, să laud inițiativa, pentru că încă din
primul an de mandat în Consiliul local am fost întrebat când se face zona Compozitorilor, și n am știut să răspund...
Dl.George Gabriel Vișan
Și iată răspunsul!
Dl.Radu Bogdan Matei
...Cu siguranță, în curând. Dar vreau să întreb, pentru restul de străzi neasfaltate din
oraș mai așteptăm o campanie electorală sau...?
Se fac comentarii în sală.
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Dl.Decebal Făgădău
Bravo! Sper să-l fi convins pe președintele tău să te pună pe listă!
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun la...
Dl.Tudorel Chesoi
Dacă tot am luat cuvântul, am o rugăminte, domnule primar, să-mi primiți și mie
raportul de activitate.
Dl.Decebal Făgădău
Îl primesc și vă felicit pentru el!
Se fac comentarii în sală.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă supun votului hotărârea.
D-na Marcela Enache
Să știți că au mai adus și alți domni consilieri, raqpoarte de activitate.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
L-au depus la secretariat.
Dl.Decebal Făgădău
Mai discret, ce-i drept.
Dl.George Gabriel Vișan
Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, avem 21 de voturi pentru. La punctul 30, da?.
Dl.George Gabriel Vișan
Da. Punctul 31:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Haricleea Darclee, din cartierul Compozitorilor,
municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 32:
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”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentație i tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Dinu Lipatti, din cartierul Compozitorilor, municipiul
Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 33:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Iosif Ivanovici, din cartierul Compozitorilor,
municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico-economici.
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Revenim la hotărârea 26. Avem rezultatul votului:
- dl.Ciorbea Valentin
20 de voturi pentru; 1 anulat;
- dl.Chesoi Tudorel
19 voturi pentru, 2 împotrivă.
Vă supun votului hotărârea 26.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 34:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Titus Cergău, din cartierul Compozitorilor,
municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico -economici.
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 35:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Rapsodiei (sectorul str. Paul Constantinescu la str.
Mihail Jora), din cartierul Compozitorilor, municipiul Constanța, precum și a
indicatorilor tehnico-economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 36:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Liviu Rebreanu, din cartierul Palazu Mare,
municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 37:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada George Topârceanu (sectorul de la str. Corneliu Baba
la DN2A), din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor
tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 38:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru strada Lucian Blaga, din cartierul Palazu Mare, municipiul
Constanța, precum și a indicatorilor tehnico –economici.
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 39:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru strada Măcinului,
din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico–
economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
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Punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru strada Gospodăriei,
din cartierul Palazu Mare, municipiul Constanța, precum și a indicatorilor tehnico–
economici.„
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 41:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
D.A.L.I. - Documentație de avizare a lucrărilor de intervenții pentru strada Alexandru
Sahia (sectorul de la DN 2A la str. Gospodăriei), din cartierul Palazu Mare, municipiul
Constanța, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

Dl.George Gabriel Vișan
La punctul 29 am primit rezultatul votului:
- Ibraim Temur
21 de voturi pentru;
- Ene Valeriu
21 de voturi pentru;
- Candindatu Gabriel
21de voturi pentru;
- Onciu Carmen
20 de voturi pentru, 1anulat;
- Cătălin Lazăr
20 de voturi pentru, 1anulat;
- Oana Iordache
20 de voturi pentru, 1 anulat;
- Elena Herda
20 de voturi pentru, 1anulat.
D-na Marcela Enache
Și hotărârea, acuma.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru, la punctul 29? Se abține cineva? E cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Continuăm cu punctul 42:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada A.D. Xenopol,
cartier Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
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- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog, sunt amendamente, domnule primar? Vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
Da, aș vrea să fac câte un amendament pentru toate proiectele de la 42 până la 51, în
sensul că, dintr-o eroare, în proiectul de hotărâre s-a omis cota aferentă Casei sociale a
constructorilor, adică un procent de 0,5% din C+M, din costuril+masnoperă. Așa că îi voi
înainta doamnei secretar...E această cotă fixă de 0,5% care se adaugă la
Dl.George Gabriel Vișan
Vă mulțumesc! Vă supun la vot amendamentul făcut de domnul primar.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi, pentru amendament.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 43:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate, pentru străzi din municipiul Constanța – strada Mareșal Al.
Averescu – tronson 1, cartier Veterani, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Avem amendamentul de votat, întâi.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg, pentru Mareșal Averescu..
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 44:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Al. Alexandridi tronson I, cartier Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Avem amendamentul de votat, întâi. Vi-l supun la vot.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
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D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întregul ei.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 45:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documetației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Govora - tronson I,
cartier Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul. Vi-l supun la vot.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întregul ei.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 46:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Horia Grigorescu,
cartier Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul pentru acest punct.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întregul ei.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
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Punctul 47:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Prelungirea
Meșterul Manole – tronson 1, cartier Veterani, precum și a indicatorilor tehnico–
economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 48:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Scheia - tronson I,
cartier Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 49:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Topoloveni, cartier
Baba Novac , precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi, pentru amendament.
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Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 50:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – strada Voievozilor, cartier
Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul.
Cine este pentru? Sunt comentarii? Se abține cineva, la amendament? E cineva
împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi, pentru amendament.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Și terminăm cu punctul 51, suita aceasta de hotărâri:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico -economice, faza
studiu de fezabilitate pentru străzi din municipiul Constanța – aleea Vrâncioaiei, cartier
Baba Novac, precum și a indicatorilor tehnico–economici.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Amendamentul.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi, pentru amendament.
Dl.George Gabriel Vișan
Hotărârea, în întreg.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 52:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a finanțării
nerambursabile pentru proiecte, programe și acțiuni de interes gener al, din domenii
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culturale, sportive sau pentru alte categorii, finanțate din bugetul municipiului
Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, d-na Tușa, d-na Trandafir, dl.Gima, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 53:
„Proiect de hotărâre privind suplimentarea fondurilor acordate prin HCL nr.
178/2015, din bugetul local pentru susținerea activității sportive a Clubului Sportiv
”Handbal Club Dobrogea Sud Constanța”, în anul competițional 2015-2016.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?
Dl.Stelian Gima
Domnule președinte, dacă-mi permiteți, vreau să fac un comentariu.
Dl.George Gabriel Vișan
Vă rog!
Dl.Stelian Gima
La alocarea inițială a sumei de 2 milioane de lei, angajamentul a fost că pe lângă
angajarea Consiliului local se va încerca obținerea unor fonduri și de la Consiliul județean. Pe
lângă acest angajament, se dorea atragerea unor sponsori. Conform documentelor, a raportului
venit ieri în Comisia de învățământ, sport și culte, comisie din care fac parte, reiese că, Coniliul
județean nu a participat cu nici un leu, nici sponsori nu au fost găsiți și, mai mult decât at ât, cei
1,2 milioane care urmează ...pentru care urmează să vă dăm acordul, se vor duce, în mare parte,
către salarizarea tesa. Domnule primar, este trecut în situație acest lucru. Vă mulțumesc!
Dl.Decebal Făgădău
Propunerea?
Dl.George Gabriel Vișan
Domnu' consilier, aveți...
Dl.Stelian Gima
A fost doar un comentariu.
Dl.George Gabriel Vișan
Un comentariu. Mulțumesc! Supun votului hotărârea.
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d -na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 54:
„Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din
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fondul locativ de stat.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctele: 55, 56, 57, retrase. Punctul 58:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
împrejmuire teren situat în municipiul Constanța, str. Frigului nr. 10A, investitori
Copciuc Vasile și Daniela Irina.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.Decebal Făgădău
Motivația?
Dl.George Gabriel Vișan
Mai e nevoie să…?
Dl.Decebal Făgădău
Nu, am întrebat și eu, așa...
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 59:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Ștefan Mihăileanu, str. Tudor Vladimirescu, str. Țepeș Vodă și str. I.G.
Duca, inițiatori Otei Dogan și Turcehan, Ahmet Imren.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctele 60, 61, 62, 63 retrase. Punctul 64:
Dl.Radu Bogdan Matei
Mă scuzați, dar până să trecem mai departe aș vrea să laud, pentru prima dată,
,personalul...personalul tehnic, pentru că a trimis în totalitate proiectele. Ar fi fantastic dacă se
va întâmpla așa, cel puțin, până la sfârșitul anului. În schimb, nu au fost trimise la fel ca toate
celelalte proiecte, pentru a avea timp pentru analiză. Din păcate, unele mai târziu, dar au fost
transmise. Merçi!
Dl.George Gabriel Vișan
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Putem continua, da?! Punctul 64:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCL nr.
455/2007 privind atribuirea de denumiri de străzi în municipiul Constanța, în sensul
corectării denumirii străzii Nicolae Kirkulescu în str. Nicolae Kirculescu.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Se schimbă din k în c, da?
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 65:
„Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii străzii Crângului, situată în
zona peninsulară a municipiului Constanța, în str. Adrian Rădulescu .”
- iniţiator: consilier local Radu Bogdan Matei;
Dl.Decebal Făgădău
Și noi cum ar trebui să votăm, Radu, aici?!
Dl.Radu Bogdan Matei
Eu, spre exemplu, mă abțin. La propria mea inițiativă mă abțin, pentru că restul
colegilor mei nu a avut timp să-l studieze.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Radu Bogdan Matei
Aplic aceeași măsură…
Dl.Decebal Făgădău
Dar ce-ar fi de neânțeles în schimbarea denumirii unei străzi? Scuză-mă că te întreb și
eu, așa...Poate înțeleg. Serios.
Dl.George Gabriel Vișan
Doamna secretar, vă rog, aveți precizări, am înțeles!
D-na Marcela Enache
Da, aș vrea, totuși, să fac o precizare pentru domnii consilieri și pentru cei care sunt de
față și asistă la lucrările aceastei ședințe. Volumul de hotărâri la această ședință a fost foarte
mare și, cred că este foarte important pentru dumneavoas tră ca aceste proiecte să fie prezentate,
și din punct de vedere al formei, al conținutului și al legalității, corect, pentru ca dumneavoastră
să puteți să votați niște proiecte de hotărâri care nu au probleme, și, deci, sunt legale, motiv
pentru care, într-adevăr, au întârziat. Însă, dacă dumneavoaastră ați lucra în aparatul
administrativ și executiv, ați vedea de câte probleme vă….cu câte probleme vă confruntați până
iese un proiect de hotărâre în forma pe care dumneavoastră o primiți și îl aprobați. Vă
mulțumesc frumos!
Dl.George Gabriel Vișan
Mul'umesc și eu, doamna secretar!

44

Dl.Decebal Făgădău
Supune la vot.
Dl.George Gabriel Vișan
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
La 65, eram. Deci, cine este pentru, ca să știm?! Abțineri? O abținere, deci, dl.Matei,
inițiatorul. Deci, 20 de voturi pentru și o abținere: dl.Matei.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 66:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor
bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului
Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 67:
„Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de
investiţii „Construire locuinţe sociale şi lucrări tehnico-edilitare - finanţate conform Legii
114/1996”, str. Zmeurei nr. 3, lot 2/3, municipiul Constanţa.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul 68:
„Proiect de hotărâre privind actualizarea devizului general aferent obiectivului de
investiţii „Construire blocuri de locuinţe destinate chiriaşilor evacuaţi din locuinţele
retrocedate şi lucrări tehnico–edilitare - finanţate conform OUG 74/2007” , str. Zmeurei
nr. 3, lot 2/2, municipiul Constanţa.„
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d -na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Proiectul 69:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat - anexa 2 la
HCL nr. 244/2011, precum și restul revizuit aferent obiectivului de investiţii „Construire
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locuinţe ieftine pentru tineri în vederea cumpărării, zona Baba Novac”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 70:
„Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al municipiului.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 71:
„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?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri: dl.Matei, dl.Gima, d-na Tușa, d-na Trandafir.
Dl.George Gabriel Vișan
Dar aici aveți o motivație?
D-na Marcela Enache
Și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 72:
„Proiect de hotărâre privind completarea anexei la HCL nr. 211/2011 privind
însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al
municipiului Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 73:
„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P.
Constanța asupra unui teren din municipiul Constanța.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ;
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Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 74:
”Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța în administrarea Liceului cu program sportiv “Nicolae Rotaru” a
unui imobil situat în zona Badea Cârțan – zona blocuri BC11, BC10, BC8.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 75:
„Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. 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? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 4 abțineri:dl.Gima, dl.Matei, d-na Tușa, d-na Trandafir, și 17 voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 76 este retras. Punctul 77:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța în administrarea Consiliului județean Constanța a terenului în
suprafață de 16.815 mp, situat în Bd. Mamaia, Pavilion Expozițional.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
Punctul 78:
„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei la HCL nr. 92/2015 privind
retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P. Constanța asupra activelor
amplasate în municipiul Constanța, plaja Modern.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.George Gabriel Vișan
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Punctul 79:
”Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.”
- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;
Vă rog, domnule primar, faceți o nouă propunere!
Dl.Decebal Făgădău
Întrucât intrăm în linie dreaptă înspre încheierea acestui mandat al nostru în calitate de
consilieri locali, vă propun să finalizăm așa cum am început, avându-l pe decanul de vârstă
președinte de ședință, adică pe domnul profesor Ciorbea.
Dl.George Gabriel Vișan
Mulțumesc!
Cine este pentru? Se abține cineva? E cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
Dl.Valentin Ciorbea
Înainte de a închide ședința, în sfârșit, suntem în măsură să ….consilierii să primească
documentul pe care l-ați semnat în ședința comună din 14 noiembrie 2015, când, împreună cu
colegii de la Consiliul județean, dacă vă aduceți aminte, am sărbătorit, ca zi națională, Ziua
Dobrogei, și acolo am dat citire unui document pe care l-am făcut. S-a întârziat ceva mai mult,
pentru că a lucrat un arhitect la el, iar tuburile astea se fac într-un singur loc din țară, pe la Satu
Mare, și până au venit , pâ nă...nu știu ce...Cred că fiecare dintre noi vom păstra acest document
ca să ne aducem aminte și ca model pentru cei care vin după noi și să fie, vorba aceea, în
valorile familiei fiecăruia. Vor primi și instituțiile: Biblioteca, Arhivele și, binențeles, P rimăria.
Mulțumesc!
Dl.George Gabriel Vișan
Vă mulțumesc, mult, că ați avut răbdare și am finalizat aceaastă ședinșă lungă! Toate
cele bune!
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
George Gabiel Vişan
SECRETAR,
Marcela Enache
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