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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 

 

 

 

  

PROCES-VERBAL 

 

          Încheiat astăzi, 30.05.2016, orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 

municipiului Constanţa. 

 La şedinţă participă: 21 de consilieri (absenţi: dl.Ali Denis,  dl.Lixandru Virgil, 

dl.Serghei Florin şi d-na Trandafir Raluca Andreea) d-na secretar Marcela Enache, 

funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului, precum şi 

reprezentanţi ai mass-mediei. Şedinţa este publică.  

 Şedina este condusă de domnul consilier Ciorbea Valentin, conform HCL 

nr.133/30.03.2016. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Bună ziua, stimați și distinși colegi membri ai Consiliului local, dragi invitați, 

stimați reprezentanți ai presei și ai aparatului executiv al Primăriei. Deschidem ședința 

Consiliului local, ultima din acest mandat. Doamna Enache, vă rog să prezentați prezența. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da. Avem prezenți 21 de consilieri, este și dl.Georgescu. Sunt absenți 4. Știți că 

funcționăm, de câteva luni, cu 25 de consilieri. Deci, în funcție avem 25 de consilieri. Rog 

să se consemneze acest lucru în procesul-verbal. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Da. Mulțumesc foarte mult! Supun aprobării dumneavoastră ordinea de zi 

principală. Avem și o ordine suplimentară.  

 Cine este pentru ordinea de zi, să spunem.... 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Trebuie să facem amendamente. Nu se retrag 10 și 31? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Da, se retrag... 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Numărul 10. E retras. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Nu știam de 10.  Și cel cu schimbarea denumirii, că nu avem avizul. 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Numărul 31. 
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 Dl.Valentin Ciorbea 

 A intervenit o mică precizare din partea domnului viceprimar. Deci,  de pe ordinea 

de zi, anunțată și primită de către dumneavoastră, se retrag proiectele de hotărâri nr.10 și 

nr.31. Cu aceste modificări, vă supun aprobării: 

 Cine este pentru ordinea de zi? Abțineri? Împotrivă? Mulțumesc! Deci, este 

aprobată. 

 

 Consilierii au votat în unanimitate. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Ordinea de zi suplimentară are 8 puncte. O supun și pe aceasta aprobării. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Trecem la ordinea de zi. Primul punct: 

 ”Aprobarea procesului-verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 22.04.2016.” 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 2: 

 ”Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al 

municipiului Constanţa din data de 27.04.2016.” 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 3: 

 ”Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe 

anul 2016.„ 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 18 voturi pentru și 3 abțineri: dl.Gima, dl.Matei și d-na Tușa. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 4: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea contului anual de execuție al bugetului 

municipal pe anul 2015.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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 D-na Marcela Enache 

 Avem 18 voturi pentru și 3 abțineri: dl.Gima, dl.Matei și d-na Tușa. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 5: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului municipal pe 

trimestrul I pe anul 2016.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 18 voturi pentru și 3 abțineri: dl.Gima, dl.Matei și d-na Tușa. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 6: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bilanțului contabil al R.A.T.C. 

Constanța pe anul 2015.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 18 voturi pentru și 3 abțineri: dl.Gima, dl.Matei și d-na Tușa. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 7: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare ale R.A.E.D.P.P. 

Constanța pe anul 2015.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău ; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 8: 
 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al 

R.A.E.D.P.P. Constanța pe anul 2016.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 9: 

 „Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 125/2012 

privind aprobarea sediului social și a punctelor de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanța.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  
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 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 10, cum spuneam, este retras. Punctul 11 :  

 ”Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele 

construite prin programele A.N.L., destinate închirierii, stabilirea ordinii de 

prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri, 

destinate închirierii.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

  

 D-na Marcela Enache 

 Rămâne până la ”destinate închirierii”, că a intervenit o modificare la titlu. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Se mai surtează. Este un proiect important, că e legat de tineri. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 12: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea scutirii de la plata chiriei pentru 

unitățile locative deținute de R.A.E.D.P.P. Constanța, aflate în folosința persoanelor 

încadrate în grad grav și accentuat de handicap.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Și acesta este un proiect foarte, foarte important. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 13: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri legate de administrarea 

locuințelor pentru tineri construite în regim A.N.L.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 14: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale 

amortizate la 31.12.2015, ale R.A.D.E.T. Constanța.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 
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 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 15: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și 

desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului Clinic de Boli Infecțioase 

Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Aici avem buletine de vot, nu?. 

 

 D-na Marcela Enache 

 S-au și împărțit. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Până se votează.... 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Hai să votăm. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Votați și...Este singurul proiect cu buletine de vot. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Vom aștepta votul și rezultatul votului. Comisia să se pregătească și ea. 

 

- X - 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Da, vă rog, liniște, să comunicăm rezultatul votului consemnat în procesul-verbal 

de către comisia de numărare a voturilor. Rezultatul votului este următorul: 

- Marcela Enache   21 de voturi; 

- Cristina Mihaela Schipor  21 de voturi; 

- Irina Pînzariu   21 de voturi; 

- Oana Dobre    21 de voturi; 

- Fabiola Lățea   21 de voturi; 

- Virginica Iorescu   21 de voturi; 

- Mona Mirela Moroianu  21 de voturi. 

 De asemenea, a procedat la deschiderea urnei și numărarea voturilor pentru 

comisia de soluționare a contestațiilor pentru evaluare anuală a activității managerului 

Spitalului de Boli Infecțioase Constanța și rezultatul votului este următorul: 

- Flvia Dinescu   21 de voturi; 

- Ramona Iliuță   21 de voturi; 

- Mirela Anagoste   21 de voturi; 

- Laura Bobeș    21 de voturi; 

- Mădălina Denisa Arsene  21 de voturi; 

- Virginica Iorescu   21 de voturi; 

- Mona Mirela Moroianu  21 de voturi. 

 Deci, toată echipa comisiei a fost aprobată. Supunem aprobării dumneavoastră 

hotărârea în întregime. 
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 Cin e este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 16: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici 

pentru execuția lucrărilor de reamenajare a locurilor de joacă existente în municipiul 

Constanța, în faza DALI.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 O secundă! O să vă rog să-mi acordați un minut până se.... 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Dați-i, vă rog, un microfon domnului Radu Matei. Spuneți, domnule consilier! 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 O să vă rog să verificăm suma aprobată, să nu fie o eroare. Un minut. Am sesizat o 

posibilă eroare. Sper să nu mă înșel. 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Îți arăt?! Valoarea totală a investiției este de 17 milioane de lei...aproape  18 

milioane de lei. Etapizarea, 8 milioane și ceva sunt incluși în bugetul pe anul acesta; s-a 

făcut și bugetare multianuală și structura de deviz o vezi aici. Valoarea totală a investiției, 

eșalonarea investiției, durata de realizare, capacitățile... Adică... 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 Am văzut. Știi de ce zic, pentru că la valoarea totală apărea 1.800 și nu coincidea 

cu.... 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Sunt 16 milioane construcții montaj și restul sunt cele subsecvente. Da? 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 Scuze! 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Da, domnul consilier Radu Matei a solicitat niște precizări în legătură cu sumele de 

la acest proiect. Domnul viceprimar l-a lămurit. Supun la vot proiectul. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 17: 

 „Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
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bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 18: 

 „Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile nr. 

1614/CA/2015 a Tribunalului Constanţa.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 19: 

 „Proiect de hotărâre privind punerea în executare a deciziei civile nr. 

411/19.06.2013 a Tribunalului Constanţa.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 20: 

 „Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a 

unei hotărâri pentru transmiterea imobilului situat în municipiul Constanța, zona 

Palas din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Apărării 

Naționale în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului 

local al municipiului Constanța.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 21: 

 „Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local 

al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil 

situat în str. Răscoalei din 1907 nr. 4-8.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 
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 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 22: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Păun 

Grigore, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza 

Legii nr. 341/2004.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 23: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Buzatu 

Constantin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza 

Legii nr. 341/2004.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 24: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Picu Viorel, 

revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza Legii nr. 

341/2004.” 

 -iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 25: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Cușa Nicolae, 

revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza Legii nr. 

341/2004.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 26: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Turcu 

Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza 

Legii nr. 341/2004.” 
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 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 27: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Coșerin 

Florinel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza 

Legii nr. 341/2004.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 28: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Gheorghiu 

Adrian Victor, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în 

baza Legii nr. 341/2004.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 29: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Turineac 

Mihai Sorin, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza 

Legii nr. 341/2004.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău;  

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 30: 

 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate numitului Caliminte 

Vasile, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci, în baza Legii 

nr. 341/2004.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 
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 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 31 s-a retras pentru că nu a venit avizul pentru denumirea străzii 

dr.Al.Pesamosca. 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 De la Prefectură. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Cum? Da, de la Prefectură. De fapt, tot acolo, sau nu acolo, se află și o propunere, 

de data asta  îmi aparține, ca o stradă să poarte numele contraamiralului Horia Macelariu. 

Deja, Bucureștiul și Timișoara au numele unuia dintre marii militari pe care i-a avut 

marina și cu rol important în al doilea Război mondial. 

 Punctul 32: 

 „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 119/2014 privind aprobarea 

Studiului de oportunitate pentru fundamentarea și stabilirea soluțiilor optime de 

delegare a gestiunii serviciului de iluminat public și Regulamentul serviciului delegat 

de iluminat public.” 

- iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

  Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 33: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr. 

292/2014 în sensul actualizării și revizuirii caietului de sarcini al serviciului de 

iluminat public.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

  Cine este pentru?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Numai puțin! 

  

 Dl.Decebal Făgădău 

 Am un amendament. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Da, e un amendament. Vă rog! 

. 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Sărut mâna! Bună ziua! Amendamentul constă în transpunerea plății redevenței de 

3 mii de Euro, așa cum era stipulată la capitolul X, la durata concesiune redevență, în lei. 

 Astfel, amendamentul propune următoarea formă: ”Contratul de concesiune prin 

delegarea gestiunii serviciului de iluminat public va fi adjudecat în schimbul plății unei 

redevențe de 45 de mii de lei.” Este, pur și simplu, vorba despre o conversie, astfel încât să 

întrunim toate  condițiile de formă legală. Mulțumesc! 
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 Dl.Valentin Ciorbea 

 Supun votului dumneavoastră aprobarea amendamentului. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 În întregime, proiectul cu amendamentul. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Punctul 34: 

 „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 276/2015 privind aprobarea 

Regulamentului referitor la condițiile în care se realizează accesul furnizorilor de 

rețele publice de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a 

municipiului Constanța.” 

 - iniţiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Am încheiat ordinea de zi principală, trecem la ordinea suplimentară. 

 Punctul 1: 

 „Proiect de hotărâre privind înființarea și funcționarea Consiliului 

Consultativ pe Probleme de Tineret.” 

 - inițiatori: consilieri locali Raluca-Andreea Trandafir, Radu-Bogdan Matei, 

Stelian Gima; 

 Cine este pentru?  

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 O secundă! Aș vrea să fac un amendament. Nu știu exact cum să-l formulez, dar  

sensul amendamentului ar fi că ar trebui elaborat regulamentul de funcționare nu numai de 

aparatul de specialitate și, cumva, și prin consultarea ....elementelor....  

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 De Consiliu... 
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 Dl.Radu Bogdan Matei 

 Prin consultarea beneficiarilor, adică Asociația Elevilor, Liga Studenților....Aceștia 

ar fi beneficiarii. Asociații sportive... 

 

 D-na Marcela Enache 

 Păi, am înțeles că după elaborare se va pune pe site și fiecare va veni cu propuneri. 

Așa spunea, cel puțin,  inițiatorul doamna Trandafir. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Așa s-a discutat și la comisie. 

 

 D-na Marcela Enache 

 Așa s-a stabilit și la comisie. Deci, după ce se elaborează, regulamentul se pune pe 

site 30 de zile, ca fiecare din cei care vor dori să facă parte din acest consiliu consultativ 

să-și spună punctul de vedere, în vederea îmbunătățirii regulamentului. 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 Atunci, o lăsăm așa. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Supun proiectul de hotărâre aprobării dumneavoastră. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

  Punctul 2: 

 „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul art.1 

al HCL nr.98/2015 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.” 

 - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

  Punctul 3: 

 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 din HCL nr.307/2015 

privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul 

”Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale Zonei 

Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.” 

 - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Vă rog, domnu' consilier! 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 Vreau să întreb dacă ne afectează, cumva, sursa de finanțare... și perioada ....adică 

de la 31 iunie... 
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 D-na Marcela Enache 

 Pentru toate cele trei proiecte s-a primit adresă de la minister pentru prelungirea cu 

încă două luni, până la 31.08.2016. Deci, în baza acestei adrese s-au făcut aceste 

prelungiri, la toate  trei proiectele. 

 

 Dl.Radu Bogdan Matei 

 Mulțumesc! 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Da, mulțumim pentru precizări, doamna Enache. Supun aprobării proiectul. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

  Punctul 4: 

 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 din HCL nr.306/2015 

privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul 

”Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare 

finalizării acestuia.” 

 - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Este un proiect important, pentru că este chiar în mijlocul orașului și dă o 

imagine...Da. Punctul 5: 

 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării art.1 din HCL nr.305/2015 

privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru proiectul ”Parcul 

Seniorilor”  și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.” 

 - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

 

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

  Punctul 6: 

 „Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local în vederea 

încheierii protocolului pentru realizarea investiției de reabilitare, consolidare și 

modernizare a Școlii gimnaziale nr.3 Ciprian Porumbescu.” 

 - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 
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 Dl.Valentin Ciorbea 

  Punctul 7: 

 „Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local în vederea 

încheierii protocolului pentru realizarea investiției de reabilitare, consolidare și 

modernizare a Școlii gimnaziale nr.10 Mihail Coiciu.” 

 - inițiator: viceprimar Decebal Făgădău; 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?  

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

  Punctul 8: 

 „Proiect de hotărâre privind  emiterea acordului Consiliului local în vederea 

participării în calitate de membru fondator al municipiului Constanța, reprezentat 

prin primar, la constituirea Asociației Revista Tomis.” 

 - inițiator: consilier local Matei Radu Bogdan; 

 Este legată de proiectul reapariției acestei reviste de cultură a Constanței. 

 Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc! 

  

 D-na Marcela Enache 

 Avem 21 de voturi pentru. 

  

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Distinși colegi, înainte de închiderea ședinței, vă rog să-mi permiteți ca, să spun 

așa, ca decan de vârstă al Consiliului, cu mine a început și cu mine trebuie să se închidă, 

nu?,această ședință. Timp de 4 ani de zile am lucrat, cred că, cu folos și-am să vă prezint 

cam câte hotărâri s-au aprobat. Doamna Enache m-a ajutat în acest sens. În 2012 – 162,  

2013 – 318,  2014 – 303,  2015 - 335 și 2016, până ...înclusiv cele de astăzi 155. În total 

1273 de hotărâri... 

 

 D-na Marcela Enache 

 Fără cele de astăzi; 155 erau la 30 aprilie. Cu, aproape  40, astăzi, aproape 200 de 

hotărâri. 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Da, este un număr, cred că, important și acest număr relevă activitatea destul de 

complexă pe care o desfășoară Primăria Constanța și numeroasele probleme care trebuiesc 

soluționate. Vreau să vă mulțumesc, așa, în calitate de coleg, pentru ce ați făcut pentru 

constănțeni, atât celor de la putere, cât și opoziției care a avut o atitudine, să spun, decentă, 

încercând, sigur,  să... bine și cu idei și, câteodată, cu un vot împotrivă, pentru că într-o 

democrație trebuie să existe și astfel de puncte de vedere. Vreau să mulțumesc câtorva 

oameni: doamnei Marcela Enache și echipei domniei sale, pentru maniera și modul în care 

toți, recunoaștem că am colaborat cu dumneaei, și-i mulțumim; lui Tramudana și echipei 

sale, mereu prezente și mereu alăturea de noi;   tuturor directorilor de direcții și echipelor 

lor, personal am avut contact cu câteva direcții și, binențeles că mi s-au dat răspunsurile 

solicitate, ceea ce este un lucru extrem de important. Duminică, constănțenii sunt chemați 

să-l aleagă pe cel de al 55-lea primar. E o cifră frumoasă. Eu cred că acest primar va 

schimba mult orașul, pentru că trebuie să-l schimbe. Dacă eu aș fi acela, printre primele 
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întrebări pe care le-aș pune constănțenilor ar fi următoarea: sunteți de acord cu construcția 

unui nou local pentru Primărie? Modul în care se desfășoară activitate în Primărie, poate 

mai puțin cunoscută, poate și de presă, și de public, este greoaie. Nu în sensul că nu se 

muncește, condițiile sunt grele. Adică, camere mici, mulți salariați, servicii dispersate. Ori, 

un nou local ar fi absolut necesar. După cum vedeți, nu avem nici sală de consiliu, ne 

desfășurăm activitatea prin bunăvoința Prefecturii. Comisiile nu au săli și așa mai departe. 

Eu aș propune, așa, ca idee, o astfel de...Oricum, să știți că cel care va construi un nou 

local al Primăriei, peste ”n„ ani va primi....numele unei străzi, numele unei școli și va fi 

unul din marii primari ai Constanței. Și, apropo de străzi, nu știu ce s-a întâmplat, dar 

cineva a dat unei străzi din Constanța, de parcă s-ar fi terminat personalitățile, strada 

Tractorului. Cred că suntem singurii din România, într-un oraș mare care avem o stradă a 

tractorului. Vă mulțumesc și dau cuvântul domnului viceprimar, după care vom proceda la 

închiderea ședinței. 

 

 Dl.Decebal Făgădău 

 Sărut mâna, doamnelor, bună ziua, domnilor! Astăzi încheiem un mandat, cred că, 

oarecum, atipic din viața unui consiliu local, ca dovadă că încheiem mandatul cu 25 de 

consilieri; mulți dintre ei nu au mai participat la ultimele ședințe, și acesta este un lucru 

care mă nemulțumește, câțiva dintre dumneavoastră ați participat doar la câteva ședințe ale 

Consiliului local, și mă refer la cei care ați înlocuit membri validați în primele ședințe ale 

Consiliului local, dar, cu toate acestea, vreau să vă mulțumesc pentru implicare, vreau să 

vă mulțumesc pentru tonul decent cu care s-au desfășurat ședințele Consiliului local și, 

lucrul cel mai important, modul pragmatic în care s-au desfășurat lucrările comisiilor de 

specialitate. Pentru că, dincolo de prezentarea publică, binențeles, cu o notă de culoare 

politică pentru că respectăm o voință politică a constănțenilor, comisiile de specialitate au 

funcționat și au funcționat corespunzător. În egală măsură, vreau să mulțumesc aparatului 

administrativ și, nu în ultimul rând, dumneavoastră, reprezentanților presei. Să dea 

Domnu, noul consiliu local să aibă o activitate cel puțin la fel de laborioasă în interesul 

constănțenilor. Încă o dată vă mulțumesc! Doamne ajută! 

 

 Dl.Valentin Ciorbea 

 Mulțumim! Vreau să mulțumesc și eu, în încheiere, presei. Nici nu știți ce 

importantă este munca dumneavoastră, mai ales pentru cei care votr scrie, în viitor, istoria 

Constanței. Cu aceasta, declar închisă ultima ședință a Consiliului local în actuala 

componență. Vă mulțumesc! 

 

 

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ,    SECRETAR, 

           

      Valentin Ciorbea            Marcela Enache 

                 


