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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 28.12.2016 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.

La ședință participă: 25 de consilieri (absenți: dl.Florea Răzvan-Ionuț și dl.Vișan George-
Gabriel. ), dl.primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din
aparatul propriu de specialitate  al primarului şi  reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este
publică și este condusă de domnul consilier Dobre Mircea, conform HCL nr. 334/2016.

Dl.Mircea Dobre
Bună ziua! Putem începe? Vă rog să luăm loc, toți, în sală, să putem începe lucrările,

inclusiv funcționarii din Primărie. A fost convocată ședința Consiliului local cu o ordine de zi cu
27 de puncte. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă...

D-na Marcela Enache
Numai puțin, să fac eu câteva precizări.

Dl.Mircea Dobre
Înainte de aprobarea ordinei de zi, doamna secretar face câteva comunicări, referitor la

schimbarea denumirii unor proiecte de hotărâri.

D-na Marcela Enache
Fac următoarele precizări. La punctul 3 în convocator, denumirea hotărârii este

următoarea: ”privind aprobarea contractului de credit în valoare de până la 100.000 mii lei ( o
sută de milioane de lei) a contractului de garanție pe venituri, precum și a contractului privind
contul de rezervă, ce vor fi încheiate între municipiul Constanța și Banca Europeană pentru
Reconstrucție și Dezvoltare.” Deci, acesta este titlul corect. La punctul nr.5 se modifică titlul și
noua denumire este ”privind modificarea prețului local de furnizare al energiei termice în sistem
centralizat începând cu 01.01.2017 în municipiul Constanța”. Și mai avem o precizare, la punctul
18. Denumirea corectă este: ”privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice carosabile
identificate în zona studiată prin PUZ, aprobat prin HCL nr.122 din 11.04.2012”. Deci, acestea
sunt denumirile corecte, așa cum le-ați primit și dumneavoastră, de altfel.

Dl.Mircea Dobre
Supun la vot ordinea de zi.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Sunt 25 de consilieri prezenți, deci ședința este statutară. Avem 25 de voturi pentru.
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Dl.Mircea Dobre
Avem și o ordine suplimentară, cu un  singur punct la ordinea de zi. Dacă sunteți de acord

cu ordinea de zi propusă:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Supun la vot întreaga ordine de zi a ședinței Consiliului local.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Intrăm în ordinea de zi. Punctul 1:
”Aprobarea proceselor verbale ale următoarelor ședințe ale Consiliului local al

municipiului Constanța: ședința ordinară din data de 29.11.2016, ședința extraordinară din
data de 12.12.2016 și ședința de îndată din data de 22.12.2016 .”

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 2 al ordinii de zi:

” Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Este vorba de domnul Vișan, care a plecat deputat.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Punctul 3:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Contractului de credit în valoare de până la

100.000.000 lei, a contractului de garanție pe venituri, precum și a contractului privind
contul de rezervă, ce vor fi încheiate între municipiul Constanța și Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnul primar.

Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâna, doamnelor! Bună ziua, domnilor! În primul rând vreau să vă mulțumesc

pentru luna aceasta; a fost o lună puțin mai agitată și vă mulțumesc că ați răspuns prezent
convocărilor, atât la ședința extraordinară câ t și la ședința de îndată. Evident că amendamentul
pe care îl voi face are legătură cu acest traseu accelerat în vederea schimbării radicale a
transportului public pe raza municipiului Constanța. V-am explicat data trecută că încercăm să
ne încadrăm într-un calendar destul de rigid, astfel încât, în anul 2018, municipiul Constanța să
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aibe un transport public sănătos, civilizat și care să facă cinste orașului nostru, un oraș puternic,
un oraș gazdă, pe durata sezonului estival, pentru sute de mii de oameni, un oraș care ar trebui să
fie etalon în multe direcții ale României. Din păcate, a trebuit să ne încadrăm în multe rigori de
formă și nu de fond, în tot acest parcurs pe care în bună parte vi l-am explicat în cadrul
comisiilor de specialitate. Nu am reușit să ne încadrăm în termen, astfel încât să obținem avizul
Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale până în această zi. Mâine este convocată ședința
Comitetului de avizare. Tocmai de aceea, în loc de a insera în preambulul hotărârii numărul
avizului voi face o propunere astfel încât să fie menționată doar solicitarea avizului. Suntem, cu
totul, în legalitate. Nu produce nici o schimbare de fond, ci este doar o schimbare de formă.
Tocmai de aceea, față de forma inițială, prin care Comisia de autorizare a împrumuturilor locale
din cadrul Ministerului finanțelor a avizat și am lăsat liber numărul avizului, propun , la  cel de-al
șaselea (6-lea) paragraf din preambulul proiectului de hotărâre de consiliu local, următoarea
formă modificată: ”s-a solicitat avizul Comisiei de autorizare a împrumuturilor locale”. Am
convingerea că mâine vom obține acest aviz și că până la sfârșitul anului vom reuși să ne
încadrăm în termenul de semnare a celor trei contracte, așa cum ele v-au fost prezentate, așa cum
ele au rezultat după o muncă asiduă de negocieri, de corespondență, de, dacă vreți, lămuriri,
pentru un contract care va face bine municipiului Constanța în primul rând. Am făcut, așa, un
preambul puțin mai amplu, tocmai pentru că știu efortul pe care dumneavoastră l -ați depus. Îl
apreciez și chiar vreau să vă mulțumesc pentru el.

Dl.Mircea Dobre
Dacă sunteți de acord cu amendamentul propus de domnul primar:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Dl.Mircea Dobre
Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el amendat.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 4:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe trimestrul III pe

anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr. 5:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea prețului local de furnizare al energiei

termice  în sistem centralizat începând cu data de 01.01.2017 în municipiul Constanța”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 6, aici o să avem buletine de vot.:

iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Se distribuie buletinele de vot. Mergem mai departe sau așteptăm...

Dl.Decebal Făgădău
Eu zic să așteptăm.

Dl.Mircea Dobre
Așteptăm, atunci, să se voteze.

Dl.Decebal Făgădău
Cât timp se votează, invitații pe doamna Fripis, pe tânărul domn Fripis și pe dl.Secil

Cantaragiu.

Dl.Mircea Dobre
Doamna Fripis, domnul Fripis junior și dl.Cantaragiu, vă rog să poftiți și dumneavoastră

pentru înmânarea titlului.

D-na Elisabett Fripis
Dacă-mi permiteți, este o onoare pentru mine, și pentru fiul meu, să primesc această

distincție pentru soțul meu. Meseria de pompier implică, pe lângă risc, și mult curaj. Soțul meu a
dat dovadă de foarte mult curaj, și nu neapărat pentru ultima intervenție în care și-a pierdut viața,
pentru nenumăratele zeci de mii de intervenții în care a fost gata de a participa de-a lungul
timpului. Au fost zeci de persoane care au fost salvate, zeci de intervenții la care a participat și
care au fost finalizate cu succes. Din păcate, curajul lui s-a terminat într-un punct unde destinul
și-a spus cuvântul. Mi-aș fi dorit să-l am astăzi acasă, să facem sărbătorile împreună. Din păcate,
lucrurile nu se mai pot întoarce înapoi. Vă mulțumesc încă o dată!

- X –
Dl.Horia-Marius Caliminte
Îmi pot permite și eu, în această pauză, să spun, din partea grupului PNL, un sincer la

mulți ani, angajaților Primăriei care sunt aici lângă noi! De asemenea, reprezentanților presei le
urăm la mulți ani, care sunt alături de noi, acum, aici și mereu! La mulți ani, colegilor noștri
consilieri! Și, nu în ultimul rând,  primarului ales, Făgădău Decebal îi urăm la mulți ani și  noul
an să vă aducă mult mai multă bucurie!

Dl.Decebal Făgădău
Vă mulțumesc! Domnule consilier, mi-ați furat, așa, spich-ul. Tocmai de aceea, achiesez

la toate urările transmise de domnul consilier. Și vă invit, după ședință, pe toți, să ciocnim un
pahar de șampanie, tocmai pentru a pecetlui, într-un spirit mai... non-formal, un an care, din
punctul meu de vedere,  a fost fructuos și cu multe provocări pentru fiecare dintre noi.

- X –
Dl.Mircea Dobre
Avem procesul verbal de la Comisia de numărare a voturilor. Doamna Gorpin-Petrescu

Loredana a obținut 25 de voturi pentru.
Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
La punctul 7 avem:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din

cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța pe anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 8:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea

contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public
și privat din municipiul Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr. 9:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 301/2016 pentru aprobarea

numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2016-2017
pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 10:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea

sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv
"Farul" Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale
oficiale din a doua parte a anului 2016.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.11:
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„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 277/2016 privind alocarea unei
sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv Farul
Constanța în anul 2016.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.12:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor selecționate în

vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.13, și aici o să avem buletine de vot:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu aferent unui nou club

pentru pensionari.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Fac parte 4 consilieri...

D-na Marcela Enache
Și așteptăm propuneri.

Dl.Mircea Dobre
Și așteptăm propuneri. Domnul viceprimar, vă rog, din partea PSD.

Dl.Costin-Ioan Răsăuțeanu
Din partea PSD îi propunem pe domnii consilieri locali Dede Perodin și Mircea Dobre.

Dl.Mircea Dobre
Da. Vă rog, domnul Secil-Givan, de la PMP!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Din partea Partidului Mișcarea Populară îl propunem pe domnul Alexandru Zabara.

Dl.Mircea Dobre
Da, mulțumesc! Dl.Zabara. Din partea PNL?

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Domnul Solomon Ioan.

Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Deci, au fost propuși patru consilieri, restul sunt salariați în cadrul direcției.
Mergem înainte sau așteptăm? Mergem înainte. Până trage la copiator, până...Da.
Punctul nr.14:
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„Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit
construite de ANL în regim  de închiriere din recuperări.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 15:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 209/2016 privind adoptarea

criteriilor pentru accesul la locuințele construite prin programele ANL destinate
închirierii, stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor, precum și repartizarea
locuințelor pentru tineri.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.16:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea și

desfășurarea activităților comerciale și a serviciilor de piață în municipiul Constanța .”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.17:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice carosabile

identificate în zona studiată prin PUZ zona Valu Traian - DN3.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.18, este cel corectat:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice carosabile

identificate în zona studiată prin PUZ, aprobat prin HCL nr.122 din 11.04.2012”.
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.19:
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„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniului privat al municipiului Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.20:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și

aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
Constanța.”

iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Doamna Enache face niște precizări la acest proiect.

D-na Marcela Enache
Vreau să fac precizarea, pentru că la unele avize, de la Comisia 5 și 1, parcă, s-au făcut

niște amendamente, și vreau să vă precizez că, atât la punctul 20 cât și la punctul 21, poziția
privind str.Cibinului a fost scoasă. Deci, ca să știe toată lumea, urmând ca situația acesteia să fie
clarificată ulterior.

Dl.Mircea Dobre
Vă mulțumesc pentru precizări. Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.21:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor

care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.22:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 85/2010 privind dezmembrarea

unor suprafețe de teren situate în municipiul Constanța, în vederea înscrierii în Cartea
Funciară.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.23:
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„Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea RADET Constanța,
preluarea în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea în
administrarea Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța a imobilului Punct termic nr.
71.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 24...Facem o pauză până când Comisia stabilește rezultatul la punctul 13.

- X –
Dl.Mircea Dobre
Revenim la proiectul de hotărâre nr.13. Avem procesul-verbal încheiat de Comisia de

numărare a voturilor. Cei propuși au următoarele voturi: Dobre Mircea – 24 pentru, 1
împotrivă; Dede Perodin – 25 pentru; Zabara Alexandru – 19 pentru, 4 împotrivă, 2 anulate;
Solomon Ioan – 24 pentru, 1 împotrivă; Zahariciuc – 23 pentru, 2 anulate; Stere Mihaela – 23
pentru, 1 anulat, 1 împotrivă; Mădularu Anca – 23 pentru, 1 împotrivă, 1 anulat. Deci, toți trei
au trecut bariera. Supun la vot proiectul de hotărâre nr.13.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Revenim la punctul 24:
„Proiect de hotărâre privind revocarea HCL nr. 316/2016 privind atribuirea în

proprietatea domnului Filipescu Ioan, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci
în baza Legii nr. 341/2016.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Punctul 25:
„Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistență și reprezentare

juridică în vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului
municipiului Constanța, Consiliul local al municipiului Constanța precum și ale Comisiei
locale de aplicare a Legii nr. 18/1991, în fața instanțelor de judecată.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.26:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea hărții strategice de zgomot și a planului de
acțiune pentru municipiul Constanța.”

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.27:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul

2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Domnul primar vrea să spună ceva.

Dl.Decebal Făgădău
Mă gândeam să facem o discuție, că e un subiect important.

Dl.Mircea Dobre
Da. Bun. Poftiți, domnule primar!

Dl.Decebal Făgădău
Bun. În primul rând aș începe prin a vă asigura că acest proiect de hotărâre a parcurs toate

etapele de transparență, nu doar cele obligatorii pe lege, ci și cele pe care le-am impus colegilor
mei din momentul în care am preluat mandatul. Astfel, în data de 2 noiembrie 2016, proiectul
de taxe și impozite a fost postat pe site-ul Serviciului public de impozite și taxe și, de
asemenea, au fost transmise adrese către toate persoanele, toate structurile asociative pe care
noi le aveam înregistrate în baza de date ca parteneri de dialog sau asociații care depuseseră
anterior amendamente. Am primit un număr de 6 propuneri. Unele nu mai sunt de actualitate,
întrucât, după ce am discutat cu colegii mei din executiv, după ce am discutat cu doamna
Frigioiu liniile mari ale proiectului de buget pentru anul viitor, v-am transmis propunerea care
se rezumă simplu: 1 – nu se introduce nici o taxă nouă; recunosc, au fost propuneri, ale
direcțiilor, de instituire a unor taxe de funcționare, de...dacă vreți, de detaliere a activității, în
special de la Direcția de urbanism și Agenți economici.

Făcând o analiză, analizând execuția bugetară până în acest moment, observând gradul de
îndatorare și previzionând cam unde vom fi cu bugetul până la finele anului 2017, am hotărât să
nu inițiez un proiect de hotărâre care să impună taxe noi. În plus, a fost o dezbatere îndelungată
în ceea ce privește taxa de...liniște, așa cum o cunosc constănțenii. Domnul consilier Popescu
știe foarte bine subiectul, întrucât dânsul a inițiat un...o acțiune în instanță. Indifererent de ceea
ce ar fi reținut instanța și de ce instrumente am fi avut la îndemână pentru a corecta ce a spus
instanța, am considerat că este mai sănătos să eliminăm această taxă pentru anul viitor și să
pornim o discuție serioasă legată de siguranța la nivelul municipiului Constanța. Sunt dispus să
lucrez cu orice consilier, cu orice structură socio-profesională, în interesul constănțenilor,
având un singur obiectiv: creșterea siguranței pe raza municipiului Constanța. Sunt convins că
asta v-ați dorit și dumneavoastră, cred că asta și-a dorit și domnul consilier.

De asemenea, în ceea ce privește taxa de tramă stradală, am propus, vă propun de fapt, să
eliminăm taxa pentru mijlocele de transport - autovehiculele cu masa totală autorizată de până
la 2,5 To. În momentul de față, Comisia europeană are în pregătire o directivă care vine, pentru
centrele urbane, să descurajeze accesul mașinilor de aprovizionare de tonaj mare în centrele
istorice; de fapt, în centrele orașelor. Mai mult, această directivă urmează să fie transpusă în
legislația națională și va veni, ușor, ușor, să descurajeze intervalul de aprovizionare suprapus
peste intervalul de activitate sau de mobilitate individuală. Cu alte cuvinte, se va îndrepta către
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noapte. Doi, va reduce gabaritul pentru mijloacele de aprovizionare. Mai mult, în câteva orașe
europene deja se finanțează proiecte pilot, în care și municipiul își dorește să fie măcar partener
sau „fall out here” astfel încât să încurajâm, dacă vreți, aprovizionarea cu capacități
neconvenționale, mergând până la biciclete care trag o remorcuță. Se întâmplă deja și cred că
ați văzut-o fiecare dintre dumneavoastră în orașele turistice. Normal că, pentru anul viitor, vom
discuta și această taxă pentru că noi va trebui să atingem niște ținte născute din planul de
mobilitate. Cu alte cuvinte, va trebui să descurajăm mașinile de tonaj mare, să încurajăm
transportul în comun, iar, pentru aprovizionare, întrucât zona noastră, orașul nostru are o
activitate turistică efervescentă, și slavă Domnului să fie așa în continuare, să reglementăm, în
conformitate cu directivele europene, activitatea aceasta de aprovizionare.

În ceea ce privește taxa de salubritate, vreau să vă spun că aici cadrul legislativ a fost
pasat, ca și implementare, începând din 2007. În momentul în care noi am aderat la Uniunea
Europeană, România și-a luat angajamentul de a atinge câteva obiective majore, strategice: de a
închide gropile de gunoi, cele care nu sunt conforme; de a crește cantitatea de deșeuri sortate și
reciclate și de a descuraja creșterea volumelor ce se duc spre depozitare în vederea neutralizării,
a deșeurilor rezultate din activitate casnică sau activitate economică. În momentul de față
funcționează deja o taxă penalizatoare pentru neîncadrarea în țintele de sortare. Cu alte cuvinte,
dacă nu sortezi 15%, pentru fiecare tonă plătești o taxă penalizatoare de o sută de Euro. Mai
mult, pentru depozitare s-a impus, prin lege, o taxă de 80 de lei/To ce va crește la 120 de lei/To,
o taxă ce ar fi trebuit să inte în vigoare succesiv, în 2007, în 2009, în 2010, în 2013. Acest
termen de impunere a taxei a tot fost prelungit, astfel încât am ajuns la 01 ianuarie 2017. Nu
știm ce se va întâmpla cu această taxă. Am avut discuții serioase las Asociația municipiilor din
România. Dar, până una, alta, noi trebuie să luăm în calcul că efortul asupra bugetului va
crește, și nu pentru un serviciu ci este pur și simplu o taxă penalizatoare care trebuie să urmeze
principiul, pe care cred că îl cunoaște deja toată lumea, ”poluatorul plătește”. Cu alte cuvinte,
această taxă va coborî până la generatorul de deșeuri. Tocmai de aceea, pe ordinea suplimentară
veți vedea un proiect de hotărâre care vine să pună în aplicare prevederea legală. Nu știm încă
decizia finală. Asociația municipiilor este în discuții cu Guvernul. Sper să ajungem la o soluție
de echilibru. Dar, pentru construcția bugetului, pentru construcția proiectului de taxe și
impozite pentru 2018, în mod cert va trebui să luăm în calcul taxa de salubritate cu costuri
reale, cu prestațiile reale, cu eficiența reală și să umblăm la această taxă. Repet, pentru anul
2017, nici o taxă nouă, eliminăm taxa de liniște, eliminăm taxa de tramă stradală pentru
mașinile mai mici de 2,5 To și menținem salubritatea la 3 lei.

Acestea sunt liniile majore, modificările majore cu care proiectul de taxe și impozite vine
în fața dumneavoastră.

De asemenea, în 2015 pentru 2016, am instituit o reducere la taxa de promovare de 50%,
întrucât banii nu fuseseră cheltuiți. Și atunci, am făcut calculul cât este bugetul total, cât s-a
cheltuit și am redus proporțional. Pentru anul acesta nu mai funcționează această reducere,
întrucât sumele au fost cheltuite, deci, va fi o taxă care se va ajusta în funcție de efortul de
promovare pentru stațiune și Satul de vacanță. În schimb, am avut discuții cu consilierii PSD și
ai Mișcării Populare, cu domnul Secil Cantaragiu, și, cel mai probabil, în luna ianuarie, dânsul
va veni cu un proiect de hotărâre pentru a reglementa utilizarea acestei taxe de promovare într-
un mod cât mai eficient. Vă invit, de pe acum, să luați legătura cu dânsul și să contribuiți, astfel
încât proiectul de hotărâre să vină și să răspundă cât mai bine nevoilor de promovare. Avem
nevoie de promovare. Constanța a dat un model. Modelul a început, ușor, ușor , mimetic, să
funcționeze la nivel național. În schimb, anul viitor, întrucât este ”anul Ovidius”, cel mai
probabil, nu ne vom permite să finanțăm și activități generate de ”anul Ovidius” ; din punctul
meu de vedere, un moment pe care municipiul trebuie să-l exploateze la maxim și să avem și o
alocare bugetară generoasă astfel încât să naștem mărturii în istoria acestui oraș. Probabil că din
această taxă de promovare, activitățile destinate strict turismului, că vorbim despre activități
artistice, că vorbim despre activități sportive, să poată fi finanțate distinct. Este la îndemâna
dumneavoastră. Vă rog, conlucrați, astfel încât să creați instrumente adecvate, ținând cont de
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faptul că am redus taxele, cel mai probabil vor scădea veniturile în ciuda execedentului bugetar,
și, de asemenea, efortul nostru de finanțare pentru anul viitor va fi canalizat nu, așa, otova,
țintind de la acțiuni de tineret, și spun cu regret că, din păcate, anul acesta nu au fost cheltuiți
banii pentru tineret, sper ca anul viitor să facem inclusiv sesiuni de training, astfel încât tinerii
să învețe să scrie proiecte, și până la competiții sportive sau artistice internaționale. Vă
mulțumesc! Vă stau la dispoziție pentru întrebări sau lămuriri, dacă sunt.

Dl.Mircea Dobre
Mulțumim domnului primar, pentru precizările făcute. Dacă domnii consilieri au ceva

întrebări, nelămuriri? Da, spuneți, vă rog! Da, spueți!

D-na Iulia Vucmanovici
Bună ziua! Numele meu este Iulia Vucmanovici, sunt avocat în cadrul Baroului

Constanța. Nu am...Chiar acum m-am înscris pe ordinea de zi,  pentru a face anumite precizări
legate de cuantumul taxelor, despre care s-a spus că ar fi scăzut pentru anul 2017.

Dl.Mircea Dobre
Stați un pic! Dumneavoastră nu puteți...Nu, nu, nu, lăsați -mă pe mine, acum, să vorbesc.

Am înțeles ce vreți. Intervenția dumneavoastră este tardivă. Ați avut timp să vă spuneți punctul
de vedere în două luni de zile. Îmi pare foarte rău. Eu supun la vot, Consiliului, dacă este de
acord cu intervenția dumneavoastră. Da? Vă rog!

D-na Iulia Vucmanovici
Numai puțin, dacă se poate...!

Dl.Mircea Dobre
Nu, nu se poate! Există niște reguli...Sunt niște reguli...

Dl.Decebal Făgădău
Domnule președinte...Domnule președinte, dacă îmi permiteți?!

Dl.Mircea Dobre
Da.

Dl.Decebal Făgădău
Întrucât este ultima ședință din acest an...Vă rog, doamnă! Haideți să-i dăm cuvântul, să

vedem ce are de zis doamna avocat...

D-na Iulia Vucmanovici
Vă mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău
Dar, în orice caz, aș vrea să subliniez ceea ce spunea domnul președinte...

D-na Iulia Vucmanovici
Da, am înțeles!

Dl.Decebal Făgădău
...faptul că ați avut  la îndemână, mai bine de 50 de zile, să depuneți amendamente,

propuneri, sugestii, lăcrimațiuni sau ce doriți dumneavoastră , nu înseamnă că trebuie să
transformăm ședința de Consiliu local într-un moment de afirmare personală....Vă spun că aici,
aici...aici...Nu am vorbit peste dumneavoastră, și tocmai susțineam punctul dumneavoastră de
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vedere sau dreptul dumneavoastră de a vă adresa Consiliului local. Aici sunt instituții serioase.
Camera de Comerț, care este un organ reprezentativ...Cred că, corect ar fi să spuneți în numele
cui vorbiți, dacă emiteți o opinie a dumneavoastră, personală sau în numele unei asociații sau
pe cine reprezentați. Și doi, cât mai succint ceea ce spuneți.

D-na Iulia Vucmanovici
Dacă-mi dați cuvântul, asta urmează să fac.

Dl.Decebal Făgădău
Domnii consilieri vă dau cuvântul, nu eu. Eu doar am făcut apel la ei, atrăgându-vă

atenția că ați avut la îndemână toate mijloacele legale....

D-na Iulia Vucmanovici
Vă mulțumesc că-mi atrageți atenția...

Dl.Mircea Dobre
Deci, vă rog frumos, aveți cinci minute să vă spuneți, succint, punctul de vedere. Dar, v-

am spus, e tardivă intervenția.

D-na Iulia Vucmanovici
Din punct de vedere procedural, consider că punctul de vedere, chiar și oral formulat, nu

poate fi tradiv până la momentul votării și adoptării proiectului de hotărâre de consiliu local.
Am venit aici în calitate de avocat și de reprezentant al unui contribuabil, al unei persoane
juridice. Nu sunt decât purtătorul de cuvânt al acesteia. Salut, personal, faptul că v-ați gândit la
eliminarea taxei de liniște, aflu și despre cea de tramă stradală, și asta datorită faptului că în
calitate de profesionist, de jurist, cunosc faptul că această taxă a fost eliminată pe cale
judecătorească și nu ar fi fost corect, din punct de vedere al prestigiului pe care trebuie să -l aibă
hotărârile judecătorești, ca o asemenea hotărâre, definitivă și cu autoritate față de toți, să fie
încălcată printr-o nouă hotărâre de consiliu local. Așadar, salut această atitudine. Cu privire la
problema în cauză, aceea că nu s-ar fi introdus taxe noi, am remarcat, pornind de la un caz
particular, cel pe care reprezint astăzi, că, deși nu este vorba de taxe noi și, probail că există o
explicație sub aspectul retragerii unor taxe, există, totuși, cuantumuri noi ale vechilor taxe. Și
cuantumuri semnificative și împovărătoare. Și anume, pentru ocuparea domeniului public, unde
taxa era de, până în 2015,  de 0,31 lei/mp/an a devenit taxă de 3,50 lei/mp/an. Este o taxă care,
atunci când se raportează la ocuparea domeniului public pentru o activitate culturală, socială
sau sportivă, așa cum o arată anexa 8 din proiect, se concretizează într-o sumă forfetară de 60
de mii de lei pe lună, și vorbim despre activitatea de ocuparea domeniului public prin saltelele
de la ”Parcul Piticilor”, acolo unde țopăie copilașii, scoși de părinți în parc. Este vorba de o
taxă care ar trebui să se întoarcă în bugetul Primăriei pentru finanțarea serviciilor locale. Ori,
aceste taxe ar trebui să se răsfrângă și în planul activității celor care prestează asemenea
activități de ...concretizate în ocuparea domeniului public. Mă întreb, în condițiile în care
Primăria nu pune la dispoziție decât un domeniu public...

Dl.Mircea Dobre
Vă rog, mai concis, pentru că aveți cinci minute și...

D-na Iulia Vucmanovici
Da. Deci, comparativ cu anul...

Dl.Mircea Dobre
...au trecut.
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D-na Iulia Vucmanovici
Comparativ cu anii precedenți, avem o creștere de 8 ori. Dacă această creștere se

datorează retragerii, care trebuia să fie implicită, a altor taxe este un punct de discuție serios.
Indiferent de rațiunea care a determinat creșterea de 8 ori a acestei taxe, ar trebui să se aibe în
vedere scopul pe care legea îl are în vedere pentru instituirea acestor taxe, și aume...

Dl.Mircea Dobre
Vă mulțumesc! Vă mulțumesc mult de tot! Am înțeles ce ați spus...

D-na Iulia Vucmanovici
De asemenea....

Dl.Mircea Dobre
Vă mulțumesc! Domnul primar....Vă mulțumesc!

D-na Iulia Vucmanovici
Și eu vă mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre
Da.

Dl.Decebal Făgădău
Pentru o corectă informare a dumneavoastră, domnilor consilieri, această taxă de ocupare

a domeniului public nu se mărește în 2017 versus 2016. Am înțeles acum speța la care face
referire doamna avocat, și la clientul dânsei. Vă anunț că tocmai clientului dânsei i-a fost emisă
dispoziție de demolare, întrucât a ocupat abuziv domeniul public, spațiu verde, în parcul
”Tăbăcărie”. Despre acest litigiu vorbim. Nu se mărește nici o taxă, subliniez. Doi. Anul trecut,
această taxă de ocupare a domeniului public a fost pusă în acord cu noul Cod fiscal. Îmi pare
rău că trebuie ...Eu sunt economist, doamnă. Îmi pare rău că trebuie să vă zic aceste lucruri. Ar
trebui să vă reprezentați mai bine clientul. Cu asemenea argumentație, n-o să câștigați. Vă
mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre
Vă rog să luați loc! Nu perturbați ședințele Consiliului local. Luați loc, vă rog! Vă

mulțumesc! Mulțumim, din nou, domnului primar, pentru precizări! Supun la vot hotărârea.
Cine este pentru?

D-na Marcela Enache
Pentru impozite și taxe, da?

Dl.Mircea Dobre
Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Două abțineri?

Dl.Victor Constantin
Da, și vă rog să ne treceți nominal.

D-na Marcela Enache
Da.Avem 23 de voturi pentru și două abțineri. S-au abținut domnii consilieri Popescu

Andrei-George și Constantin Victor.
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Dl.Mircea Dobre
Intrăm în ordinea suplimentară.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Vă rog frumos! Vă rog frumos! La ordinea suplimentară avem un singur punct:
”Proiect de hotărâre pentru punerea în aplicare a Legii 384/2013 privind aprobarea

Ordonanţei Guvernului nr. 31/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de
urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu.”

- initiator: primar Decebal Făgădău;

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
O întrebare.

Dl.Mircea Dobre
Vă rog!

Dl.Costin-Valeriu Avătavului
Acest tarif de 80 de lei/lună este reglementat prin lege sau îl aprobăm acum?

D-na Marcela Enache
Da, este prin lege.

Dl.Mircea Dobre
Dacă mai aveți ceva întrebări, nelămuriri? Atunci, supun la vot.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru

Dl.Mircea Dobre
Întrucât este ultima ședință din acest an, vă urez, la toată lumea, la mulți ani, sănătate și

să aveți un an mai linștit și mai prosper. Și ne vedem la un pahar de șampanie. La revedere!

PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ

Mircea Dobre SECRETAR,

Marcela Enache


