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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
      PROCES-VERBAL 
 
 
 
 Încheiat astăzi, 27.02.2008, orele 12,00, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă: dl.primar Radu Ştefan Mazăre, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, 
dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache, 26 de consilieri locali (lipsă fiind 
dl.Chirilă Constantin), directorii direcţiilor Primăriei municipiului Constanţa, reprezentanţii unor 
instituţii publice,  precum şi ai mass-mediei locale şi cetaţeni ai municipiului Constanţa. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Bună ziua, domnilor colegi! Bună ziua, domnule primar! Bună ziua, stimaţi invitaţi, domnilor 
directori şi angajaţi ai administraţiei locale!  Înaintea deschiderii şedinţei de astăzi doresc să  le urăm 
bun venit domnului prefect Dănuţ Culeţu şi noilor noştri colegi, dl.Mircea Dobre şi d-na Ecaterina 
Prodan. Vă rugăm frumos ca, pentru început, să aprobăm punctele 1,2, 3 şi 4, care sunt legate de 
această primire a noilor noştri colegi şi după aceea să trecem la dezbaterea  celorlalte puncte.  
 Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos ! 
  
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm să aprobăm ordinea de zi care cuprinde 73 de puncte. 
 Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos ! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnule preşedinte, dacă este să procedăm ad-literam, trebuie să aprobăm convocatorul, 
ordinea suplimentară şi după aceea… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 De asemenea, supun aprobării dumneavoastră ordinea suplimentară, care cuprinde 6 puncte. 
 Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos ! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Întrucât a fost o scăpare, am rugămintea să ne permiteţi ca la primul punct de pe ordinea 
suplimentară să introducem „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Amenajare plajă, 
municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cu menţiunea că acest proiect nu are niciun aviz, pentru că a fost adus acum, şi că se propune 
discutarea cu prioritate…. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Dumneavoastră hotărâţi dacă îl introducem pe ordinea de zi suplimentară…. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnule preşedinte. Haideţi să o luăm într-o ordine firească. Întâi aprobăm convocatorul, 
consilierii noi depun jurământul şi după aceea discutăm convocatorul. Iar pentru  suplimentarea… 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Da, domnule consilier ! Eu nu fac decât să supun aprobării dumneavoastră înscrierea acestui 
proiect ca prim punct pe ordinea suplimentară. Dacă sunteţi de acord, votaţi pentru, dacă nu…. 
 Cine este pentru înscrierea  proiectului privind aprobare PUZ – Amenajare plajă municipiul 
Constanţa şi staţiunea Mamaia? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 1: 
 “Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ? Mulţumim ! 
 

 D-na Marcela Enache 
            Avem 23 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 2: 
 “Proiect de hotărâre privind validarea  în funcţia de consilier a domnului Dobre 
Mircea.” 
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- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
            Avem 23 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 3: 
 “Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri ? Mulţumim ! 
 

 D-na Marcela Enache 
            Avem 23 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul 4: 
 “Proiect de hotărâre privind validarea  în funcţia de consilier a doamnei Prodan 
Ecaterina.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
            Avem 23 de voturi pentru. Vă rugăm frumos, comisia de validare….Dl.Rădulescu, dl.Moga, 
dl.Ibram şi dl.Calotă, care fac parte din comisia de validare, să vină să verifice… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Rog comisia de validare să procedeze la verificare, după care dl.Dobre Mircea şi d-na Prodan 
Ecaterina vor depune jurământul. 
 
 

- X- 
Dl.Gheorghe Stoica 

 Comisia de validare a constatat legalitatea demersului. Vă rugăm frumos, d-le consilier 
Dobre Mircea şi d-na consilier Ecaterina Prodan,  să depuneţi jurământul. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 În conformitate cu prevederile  art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: 
 Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa, Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu! 
 
 (Aplauze, ) 
 

Dl.Gheorghe Stoica 
Doaman Prodan Ecaterina ! 
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D-na Ecaterina Prodan 
 În conformitate cu prevederile  art.32 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia 
publică locală, republicată, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ: 
 Jur să respect constituţia şi legile ţării şi să fac cu bună credinţă tot ceea ce stă în 
puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa, Aşa să-mi ajute 
Dumnezeu! 
 
 (Aplauze. ) 
 

Dl.Gheorghe Stoica 
Domnilor colegi, ca să ne onorăm invitaţii aşa cum se cuvine, vă rugăm frumos, proiectul de 

hotărâre privind amenajarea plajei Constanţa şi staţiunea Mamaia, care este pe ordinea suplimentară 
cu acordul dumneavoastră, să-l punem în dezbatere acum pentru că stimatul nostru invitat, dl.prefect 
Dănuţ Culeţu, este de faţă şi ne va prezenta sau ne vom prezenta ideile, părerile, hotărârile vizavi de 
această chestiune care ne interesează. 

 
Dl.Dănuţ Culeţu – Prefectul judeţului Constanţa 
Vă mulţumesc ! Domnule primar, domnule preşedinte, stimaţi membri ai Consiliului Local, 

daţi-mi voie să vă mulţumesc pentru comunicarea pe care mi-o oferiţi! Şi vreau, în mică parte, să vă 
asigur de respectul instituţiei pe care o reprezint şi al meu, personal, pentru instituţia pe care o 
reprezentaţi şi pentru fiecare dintre dumneavoastră. Cu mulţi dintre dumneavoastră am fost coleg şi 
mi-aduc aminte cu plăcere de acele momente. Sunt în faţa dumneavoastră pentru un motiv foarte 
concret, pe care vi-l voi explica imediat, nu înainte de a spune că de foarte multe ori autorităţile pe 
care le reprezentăm se găsesc în poziţia de a acţiona în comun pentru lucruri foarte importante şi 
acţiuni foarte importante pentru oraşul Constanţa. Unul dintre ele s-a finalizat, şi aveţi felicitările 
mele pentru preluarea a 20% din acţiunile C.N.A.P.M. Este un lucru foarte important şi benefic 
pentru oraşul Constanţa şi vă felicit. Un al doilea punct foarte important, am înţeles că face obiectul 
unei hotărâri, este legat de podul de la I.P.M.C. La fel, una dintre acţiunile noastre. Sunt convinşi, şi 
preluarea va fi făcută de către minister pentru a continua acest foarte important obiectiv pentru 
oraşul Constanţa. Un al treilea obiectiv foarte important, pentru care de fapt am cerut îngăduinţa 
dumneavoastră şi a domnului preşedinte de a fi în faţa dumneavoastră, este legat de Planul 
Urbanistic Zonal pentru Mamaia. De ce ? Pentru că săptămâna trecută, după cum foarte bine ştiţi, a 
avut loc o întrunire şi cu reprezentantul Ministerului Turismului, la Constanţa, cu primăriile şi cu 
toate autorităţile implicate în domeniul turismului, unde am inventariat problemele anului precedent. 
Însă vrem, şi sunt convins că este şi dorinţa dumneavoastră, ca acest plan, într-adevăr, să reprezinte 
altceva  decât anii anteriori, şi în ceea ce înseamnă imaginea turismului constănţean, şi în ceea ce 
înseamnă eficienţa acestuia şi, mai ales, în ceea ce înseamnă beneficiile pentru constănţeni. Şi aici e 
vorba şi de Consiliul Local, şi de cetăţeni, şi de toate companiile implicate în acest mare sector care 
reprezintă turismul pentru judeţul Constanţa. 

Ştiţi foarte bine că anul trecut au avut loc discuţii legate de planul urbanistic zonal. Vreau  să 
vă informez că numai pentru Constanţa şi pentru Limanu mai sunt de aprobat acele planuri 
urbanistice zonale. Celelalte primării au făcut deja acest demers. Vreau să vă spun că este de mare 
importanţă ca acest plan urbanistic zonal să fie aprobat de Consiliul Local, pentru că în lipsa acestui 
plan urbanistic zonal nu poate exista absolut nimic pe plaje. Nu poate fi autorizat absolut nimic pe 
plaje. Nu pot exista cabine de Salvamar, nu pot exista puncte de prim ajutor, nu pot exista toalete, nu 
pot exista alte construcţii, nu pot exista acele puncte de agrement. Şi cred că este timpul să dăm 
dovada unei solidarităţi şi a unei acţiuni comune în a realiza acest deziderat, aşa cum spuneam mai 
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devreme, al unei imagini de solidaritate pentru turismul constănţean şi a unei acţiuni împreună în 
folosul constănţenilor astfel încât să începem la 1 mai, aşa cum ne dorim de foarte mulţi ani, în 
foarte bune condiţii sezonul estival 2008. Şi ştiţi foarte bine că este o protecţie foarte dură în acest 
sector, şi nu vreau să fac alte trimiteri, şi ar trebui, într-adevăr, să manifestăm îngăduinţa, 
responsabilitatea necesară pentru a realiza acest proiect.  

Am solicitat în acest sens, vreau să vă spun, fiindcă am promis în faţa Ministerului 
Turismului că voi discuta cu toate entităţile implicate aprobarea P.U.Z.-ului, am solicitat Apelor 
Române să revadă documentaţia precedentă, pe care dumneavoastră aţi discutat-o şi aţi aprobat-o cu 
amendamente anul precedent. Să revadă aceaste amdendamente şi să vină în faţa dumneavoastră cu 
acele amendamente, sigur că da, aşa cum...dacă veţi fi amabili, dl.Babu a solicitat să fie prezent şi 
dumnealui, vi le va prezenta, astfel încât toate problemele discutate în precedenta şedinţă de consiliu 
local, unele dintre ele foarte justificate,  să-şi poată găsi finalizarea prin acest nou PUZ. Rugămintea 
mea e, sigur, cu acordul dumneavoastră, dacă sunteţi de acord, ca dl.Babu să vă prezinte aceste 
amendamente pe care dumneavoastră le-aţi făcut anul trecut şi modul în care aceste amendamente 
sunt rezolvate şi, sigur că da, lăsăm la latitudinea dumneavoastră să analizaţi şi să votaţi acest 
proiect, repet, foarte important pentru Constanţa.  

Dacă se va pune problema, şi probabil că se va pune această problemă, a avizelor comisiilor 
de specialitate şi a avizului de legalitate, vreau să vă spun că noi aşa am gândit, cel puţin , dar sigur 
că aceasta poate face obiectul unei decizii pe care dumneavoastră o luaţi, precedenta hotărâre prin 
care s-a aprobat PUZ-ul cu amendamente avea toate aceste avize. Putem face trimitere la acea 
hotărâre, dacă dumneavoastră veţi decide.Se pot solicita şi alte avize. Tot dumneavoastră puteţi 
decide. Rugămintea mea finală este, nu vreau să vorbesc prea mult în faţa dumneavoastră, 
rugămintea mea finală este să înţelegem că împreună, repet, putem face, în acest an, un pas hotărâtor 
pentru imaginea Constanţei care a avut de suferit foarte mulţi ani şi nu vreau să facem trimitere, nici 
eu , şi, sper, nici dumneavoastră, la tot ceea ce ne desparte, şi să facem trimitere la ceea ce ar trebui 
să ne unească într-un efort comun, pentru a realiza acest plan sau proiect pentru turismul 
constănţean. Eu vă mulţumesc pentru îngăduinţa dumneavoastră, şi domnului preşedinte, şi 
domnului primar, şi am încredere în responsabilitatea dumneavoastră şi în atitudinea dumneavoastră 
care, cu certitudine, va fi în folosul constănţenilor! Vă mulţumesc foarte mult şi vă doresc succes ! 

 
(Aplauze.) 
 
Dl.Babu – Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral 
Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, am să dau citire amendamentelor , 

conform adresei din luna iulie 2007, şi am să vă spun care dintre ele au fost rezolvate şi care nu au 
putut fi rezolvate din alte motive, şi anume, de ordin legislativ. 

1 – Figurarea pe planuri a obiectivelor existente de-a lungul plajei cuprinse într-o rază de 
maxim 150 de metri de dig între aleea de promenadă şi lacul Siutghiol. 

Acest lucru s-a rezolvat. Pe toate planurile de situaţie au fost trecute obiectivele din 
vecinătatea dânşilor. 

2. – Delimitarea clară între domeniul public de interes naţional administrat de Direcţia 
Apelor Dobrogea-Litoral, Administraţia Naţională a  Apelor Române Direcţia Dobrogea-Litoral şi 
domeniul public şi privat aparţinând municipiului Constanţa în conformitate cu procesul-verbal 
nr.5656/2000 şi actele adiţionale din 2002 şi 2004. 
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Şi acest lucru a fost rezolvat. Zona amenajată ţine cont de actele adiţionale din 2002 şi 2004, 
în documentaţia pe care am depus-o acum. În documentaţia din 2007, limita era stabilită numai 
conform procesului-verbal de vecinătăţi din 2000 fără să ţină cont de actele adiţionale ulterioare. 

 
3- Specietarea,  în documentaţie, a condiţiilor stabilite în şedinţa Consliului Local din data de 

15 mai, şi anume: 
 a)- dotările noi vor fi amplasate pe linia mediană a plajei, între linia tărmului şi aleea 

de promenadă. 
Din păcate, acest lucru nu l-am putut rezolva. Ordonanţa 19 prevede ca dotările de agrement 

să fie amplasate la limita dinspre uscat a plajei. 
  b) – spaţiile comerciale amplasate pe plaje vor comercializa doar băuturi non-
alcoolice, iar programul de funcţionare al acestor spaţii va fi între 8,00-20,00. 
 Acest lucru, din punctual meu de vedere, nu cred că trebuie să fie rezolvat în această fază, în 
planul urbanistic zonal. Noi vom impune aceste lucruri în actele adiţionale pe anul 2008 pe care le 
vom încheia cu operatorii de plajă din staţiunea Mamaia, privind interzicerea comercializării 
băuturilor alcoolice şi vom limita programul între orele 8,00-20,00. De altfel, acest lucru poate fi 
impus pentru operatori şi de către Primărie, ulterior, prin autorizaţia de funcţionare. 
 Referitor la amplasarea de beach-baruri, e vorba de 12 beach-baruri pentru care s-a solicitat 
să nu mai fie trecute pe planul urbanistic, din cele 12 nu am putut scoate decât 4, şi anume, unul în 
sectorul 3, între hotelul Bicaz şi hotelul Jupiter-Junona, şi trei amplasamente în sectorul 2. Pe 
celelalte nu le-am putut scoate pentru că sunt prevăzute....au fost prevăzute în documentaţiile de 
licitaţie şi contractele operatorilor. Astfel, pe contractele de operatori, încheiate în 2007, am introdus 
aceste 4 noi amplasamente care respectau prevederile ordonanţei. La solicitarea dumneavoastră, 
aceste 4 amplasamente de beach-baruri le putem scoate. La celelalte, apelez la înţelegerea 
dumneavoastră să le lăsăm, pentru că altfel vom intra în conflict cu cei care trebuie să opereze pe 
plaje. 
 4.- Figurarea pe planuri a celor două tobogane ca elemente existente.  
 Aceasta s-a rezolvat. 
 5. – Figurarea pe planuri a spaţiului  afectat pentru telegondolă. 
 Este evidenţiat. 
  6. - Pentru plaja din Constanţa, la acest al doilea amplasamanet din vecinătatea spaţiului 
comercial a fost aceeaşi situaţie ca şi la beach-barurile din Mamaia, a fost prevăzut în documentaţie 
şi, din păcate, nu l-am putut scoate. 
 Deci, acestea sunt modificările operate la propunerea dumneavoastră din adresa care n-a fost 
transmisă. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim, domnului prefect şi domnului director, pentru intervenţie. Cred că ar trebui, 
înainde de dezbatere, Direcţia de Urbanism, a Consiliului Local şi a Primăriei Constanţa, să-şi spună 
un punct de vedere. 
 
 Dl.Ionuţ Toma 
 Bună ziua! Aşa cum spunea domnul prefect, ideea de a merge pe ultima şedinţă de consiliu, 
după părerea mea, nu se mai poate realiza din cauză că noi am retras, în septembrie anul 
terecut...revocarea acelei hotărâri de consiliu prin faptul că ea nu a fost dusă la îndeplinire prin 
refacerea planurilor. E aici şi doamna Enache, are şi dumneaei un punct de vedere. Deci, eu cred că 
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nu se mai poate merge pe hotărârea veche. Dacă se merge pe o altă hotărâre, atunci ne vor trebui, 
evident, avizele de specialitate şi referatul Direcţiei. La Direcţie ea nu a fost, nu am avut de unde să 
o luăm deoarece , din păcate, astăzi a apărut. Deci, ce să vă spun ? Este o procedură de urmat şi 
înţeleg că, de fapt,  amendamentele făcute în şedinţa anterioară nu sunt rezolvate decât în parte, aşa 
că... 
 
 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 Poate putem vedea şi planurile, că am mai uitat de anul trecut... 
 
 Dl.Babu 
 Ele se pot vizualiza, că au fost aduse acuma, dar sunt foarte multe plaje şi, mă rog...Ca idee, 
şi nouă ne-au luat, când am făcut analiză pe el, două, trei zile să operez... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi, domnu’ director, cum să votăm pe N.V.? Deci, trebuie să vedem ceva. Dacă votăm, 
trebuie să votăm în cunoştinţă de cauză. Aşa, să mergem la încredere, că ne prezintă dl.Babu...Nu se 
poate ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Corect. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Asta, în cazul în care stabilim că se poate discuta acum, se poate urmări pe planuri. Dacă 
nu.... 
 

Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Gheorghe Stoica 
Domnul consilier Stroe. 
 
Dl.Felix Stroe 

 Stimaţi colegi, eu n-am să aduc în discuţie aceste probleme tehnice menţionate de dl.Nemet, 
dl.Moga şi ceilalţi colegi. Problema este următoarea: Pe mine m-a impresionat în mod deosebit 
faptul că dl.prefect al judeţului Constanţa este prezent la această  şedinţă şi am regretul că nu s-a 
întâmplat mai demult. Dânsul a făcut o impresie frumoasă - să dăm un semn de normalitate şi să 
intrăm în.... normalitate. Eu apreciez că la Consiliul Local al Municipiului Constanţa am fost, 
permanent, în stare de normalitate, consilierii au dezbătut şi s-a hotărât cu privire la....Chiar dacă 
foarte multe din iniţiative au fost ale primarului Radu Mazăre, ele au fost aprobate, ceea ce înseamnă 
că primarul Radu Mazăre a avut iniţiative bune. Eu nu sunt aici  să-l laud pe primarul Radu Mazăre. 
Am vrut să iau cuvântul printe primii ca să nu fiu acuzat că ţin cu orientarea...Mie mi se pare aşa, că 
trăind în normalitate, trebuie să ne comportăm ca orice cetăţean. Faptul că 20% din acţiunile Portului 
Constanţa au trecut la judeţ, e un semn de normalitate. Faptul că 20% din acţiunile Portului 
Constanţa au trecut la municipiu, e un semn de normalitate. 
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 Stimaţi colegi, domnule prefect, haideţi să dăm un semn de normalitate: să revină plajele în 
administrarea primăriilor. Asta-i semnul de normalitate ! Aduceţi-vă aminte  ce dezastru de sezon 
am avut anul trecut. Şi să facem o comparaţie între administrarea din ultimii ani şi cum a administrat 
Consiliul Local plaja. Pentru că A.P.C.-ul, Compania Naţională Apele Române, nu le administrează 
cu folos cum au interesul primăriile să le administreze. După părerea mea, ăsta-i semnul de 
normalitate: să promovăm, de urgenţă, o hotărâre de guvern, o ordonanţă de urgenţă prin care aceste 
plaje să revină în administrarea primăriilor. Vă mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul prefect. 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Dacă-mi permiteţi, doar o intervenţie! Pot să fiu de acord cu dumneavoastră şi cred că 
varianta optimă probabil că ar fi ca plajele să fie administrate de consiliile locale. Numai că, 
domnilor consilieri,  trebuie să aveţi în vedere un lucru. Acelaşi manager trebuie să facă investiţii 
enorme, atât pentru plaje, cât şi pentru oraş. Aceste proiecte sunt deja demarate de Ministerul 
Mediului, Ministerul Mediului care are resurse mult mai importante decât un consiliu local pentru a 
rezolva întreaga  problemă a Deltei şi a plajei din Constanţa, de la Năvodari până la Mangalia. Deci, 
rugămintea mea ar fi următoarea: să înţelegeţi necesitatea acestei investiţii; să fie făcute, să fie 
finalizate după care, ulterior, prim pasul, de acord cu dumneavoastră, poate fi făcut acest demers de 
preluare a plajelor de către consiliile locale. Dar, gândiţi-vă că o mică localitate, cum e Limanu,  nu 
poate, sub nici o formă, să facă investiţiile necesare pe toată faleza pe care o are, şi care ştiţi, cred, în 
ce situaţie este, iar Ministerul Mediului a făcut deja acest proiect, este deja finalizat şi este în curs de 
....de elaborare şi de finalizare. Deja se începe, în acest an, cu două, trei dintre plaje. Deci, ar fi, în 
acest moment, după părerea mea, stoparea unui demers deja iniţiat, pentru că, sigur că da, vin 
probleme juridice în momentul în care plajele ar trece din nou la consiliile locale. 
 Deci, rugămintea mea este să înţelegeţi acest demers în acest sens în care aceste investiţii 
mari se finalizează, după care, credeţi-mă că şi punctul meu de vedere este că, probabil, 
administraţiile locale trebuie să preia după ce vor fi finalizate investiţiile pe plaje. Mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Pentru a continua, cu fastul deschis de domnul prefect, vizavi de această problemă, să nu 
călcăm noi cu stângul, ar trebui să consultăm pe doamna secretar-jurist Enache, să ne spună dacă 
avizele de la vechea hotărâre ar putea sau pot fi folosite pentru acum. Dacă nu putem să discutăm, să 
discutăm într-o şedinţă extraordinară sau în şedinţa următoare, după ce sunt luate toate 
avizele de la comisii. Discutăm, pe margine, pe centru, cum vreţi dumneavoastră. Dar, înainte, să 
ascultăm pe doamna Enache, să vedem dacă ne încadrăm, legal, în a primi vechile avize. Doamna 
Enache. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da. Eu vreau să dau citire art.44 din Legea nr.215/2001, care spune clar: “Proiectele de 
hotărâre înscrise pe ordinea de zi a şedinţei consiliului local nu pot fi dezbăzute dacă nu sunt însoţite 
de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, precum şi 
de raportul comisiei de specialitate a consiliului local.” Deci, dumneavoastră hotărâţi. Legea, asta 
spune. 
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 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Îmi permiteţi, domnu’ preşedinte, onorat consiliu? Opţiunile au fost două, după cum vă 
aduceţi foarte bine aminte, în momentul în care am început prelegerea mea. Deci, fie puteţi fi de 
acord, este la latitudinea dumneavoastră. După părerea mea, puteţi s-o faceţi. Fie, dacă 
dumneavoastră decideţi că acest proiect de hotărâre trebuie să aibă avizele comisiei, nu am absolut 
nimic împotrivă. Singura mea rugămintea  este însă, dat fiind faptul că am promis în faţa autorităţilor 
centrale un termen de finalizare al acestei foarte importante probleme, să stabiliţi de comun acord , 
dacă sunteţi de acord, încă o dată  precizez, fiindcă dumneavoastră decideţi, o dată pentru 
desfăşurarea unei şedinţe extraordinare în care, cu avizele necesare, să discutaţi această, repet, foarte 
importantă problemă. Vă rog! 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Aici, domnu’ prefect are dreptate, este un proiect foarte important, dar cred că această dată, 
fie viitoare, şi-o să vedem, că o să analizăm, depinde nu numai de dl.director Babu… 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 S-a depus deja…. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Cât şi de Primărie, apropos de ce avize ne trebuiesc, că bănuiesc că parcă ne trebuie şi avize 
de mediu…. 
 
 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Nu, nu, sunt toate. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Dacă sunt toate, e perfect, stabilim o dată pentru o şedinţă ulterioară. Dar trebuie să fie toate, 
să intrăm în legalitate, asta e părerea mea. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ preşedinte...! Deci, în primul rând, eu salut iniţiativa pe care o are domnul prefect! 
În al doilea rând, nu ştiu de ce dl.Babu a declanşat atât de târziu, la Mediu, pentru că,  din punctul 
meu de vedere, o colaborare între Direcţia Apelor Române şi Consiliul Local al Municipiului 
Constanţa, respectiv Primăria municipiului Constanţa trebuia să existe mai demult. Vă aduceţi 
aminte că eu am solicitat de foarte multe ori prezenţa domnului Manafu la şedinţele Consiliului 
Local, iar domnia sa, nu numai că nu a fost foarte receptiv la doleanţele noastre, dar nici măcar nu 
ne-a trimis un reprezentant, de câteva ori, la şedinţele Consiliului Local, după ce a fost invitat oficial. 
Asta, pe de-o parte! Pe de altă parte, noi avem responsabilitate faţă de acest oraş şi faţă de turismul 
din România. Trebuie să gândim foarte bine ceea ce avem de făcut de acum încolo. A fost o 
informaţie în ....., respectiv bulgarii, în luna viitoare, îşi deschid oficial sezonul.Deci, în martie! 
Deci, bulgarii îşi deschid sezonul estival. În acest context, eu cred că şi noi trebuie să privim, foarte 
atent, această situaţie. Pe de-o parte, Consiliul Local Municipal, Primăria municipiului Constanţa a 
dat dovadă de foarte multă responsabilitate şi a investit bani, timp şi pricepere în dezvoltarea 
activităţilor conexe turismului pe care noi îl facem în staţiunea Mamaia şi în municipiul Constanţa. 
S-au organizat formula 1 pe apă, telegondolă şi aşa mai departe. Deci, deschidere, din partea noastră, 
există.  Acuma, sigur, Direcţia Apelor Dobrogea-Litoral am văzut că era preocupată de programul de 



 10

funcţionare al beach-barurilor. Păi, domnu’ director, nu vă supăraţi pe mine, atâta timp cât 
dumneavoastră administraţi un teritoriu, respectiv domeniul public de interes naţional care se află pe 
raza administrativ-teritorială a municipiului Constanţa, programul de funcţionare îl stabilim noi, nu 
dumneavoastră. Pe de-o parte! Pe de altă parte, dumneavoastră ar trebui să fiţi preocupaţi de faptul 
că cei care au închiriat suprafeţele de plaje să vă plătească dările, iar populaţia care vine să facă plaje 
să nu sufere, da ?şi să se simtă cât de cât atrasă de ceea ce urmează să faceţi dumneavoastră acolo. 
Eu cred că, şi n-aş vrea să o mai lungesc, că plictisesc cu aceste probleme pe care le ridic, dar vreau, 
în primul rând să înţelegeţi un singur lucru: că, fără ajutorul nostru şi fără o colaborare strânsă cu 
noi, nu puteţi face nimic. Mai mult decât atât, eu salut, încă o dată, iniţiativa prefectului, care, din 
punctul meu de vedere, este bine venită şi, într-adevăr, vorba domnului consilier Felix Stroe, trebuia 
să ne onoraţi mai des cu prezenţa, domnule director. 
 
 Dl.Babu 
 N-am fost invitat, până acum. Acum am fost invitat.... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Deci....Şi spun acest lucru pentru că noi am avut, de foarte multe ori, solicitări la adresa 
actualului Guvern privind anumite probleme cu care ne confruntăm la nivelul municipalităţii. 
Domnul consilier Moga, din punctul meu de vedere, a  ridicat o problemă cât de cât plauzibilă. Noi 
nu putem să luăm o hotărâre, domnule prefect, pe N.V., fără să vedem nimic. În primul rând ! Deci, 
nu ştim cum arată acest proiect de hotărâre. Nu ştim care sunt poziţiile noi pe care domnul director 
Babu le-a introdus în proiectul de hotărâre. Să zicem că avizele n-ar fi o problemă, că acest lucru se 
va rezolva şi nu vrea nimeni să pună piedică din punct de vedere formal. Eu, sigur, aş solicita 
colegilor din cadrul Consiliului Local al Municipiului Constanţa, respectiv al domnului primar, să 
facem, eu zic, în 10 (zece) zile o şedinţă extraordinară şi să dezbatem acest proiect de hotărâre care, 
din punctul meu de vedere,  este foarte important pentru turism, pentru lansarea turismului din 
Constanţa. Vă mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul Moga. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Dragi colegi, aş vrea să vă aduc aminte...Chiar dacă deranjează ceea ce o să vă spun, vă aduc 
aminte. Fac apel la memoria dumneavoastră. Ce-am făcut noi anul trecut? Anul trecut, ştiţi că ne-a 
interesat în mod deosebit problema PUZ-ului despre plaje. Ţineţi minte că am discutat şi am invitat 
conducerea  Apelor Române nu o dată, ci de mai multe ori? Ţineţi minte că am făcut un document în 
care am cerut relaţii directorului de la Apele Române, domnului Manafu ? Ţineţi minte că am luat o 
hotărâre şi i-am trimis invitaţie oficială domnului prefect ? Vă rog să mă corectaţi...Nu vreau să mai 
dezgropăm morţii. Ce s-a întâmplat, asta este?! Aşa cum a spus şi prefectul, este un semn de 
normalitate. Aşa trebuie să fie. Să dea Dumnezeu să ţină această normalitate ! Numai că.....ca să... nu 
vreau să mai lungim proiectul, să-i.... pierdem timpul domnului prefect, părerea mea este că...Asta 
este, nu putem să luăm nicio hotărâre! Să punem....să însărcinăm un viceprimar, dl.Nemirschi, ca 
împreună cu dl.director Babu să facă toate demersurile necesare, să ne prezinte în şedinţa viitoare ce 
putem să votăm în cunoştinţă de cauză.  
 
  



 11

 Dl.Aurel Butnaru 
 Domnilor, deci, cred că este foarte bine să organizăm o şedinţă extraordinară şi, ca să luăm la 
cunoştinţă, aş dori ca în acest interval planurile PUZ-ului respective să fie disponibile, fie la 
Primărie, fie la Compania Naţională Apele Române, ca  fiecare consilier să poată studia în acest timp 
de-o săptămână, să ştim ce votăm, că aici, în Consiliu, este foarte greu să vedem. Venim, ori la 
dumneavoastră, o să fie  un funcţionar din partea Primăriei, care  să ne arate planurile, că e mai 
dificil puţin, şi  fiecare consilier, cine vrea, în timpul ăsta de o săptămână, poate şi comisia de 
urbanism să le studieze şi vi le prezentăm în şedinţa viitoare, când stabilim, împreună cu rapoartele 
respective... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ consilier Butnaru, vă rog să-mi permiteţi ! Nu mergem la Apele Române, pentru că 
documentaţia trebuie să rămână aici, dacă votăm...Ea se consultă, de către toţi consilierii, ori în 
comisii, ori în plen, în Primăria Constanţa. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Exact, Direcţia de Urbanism. Deci, ea rămâne, se comentează, discută şi, vă rog, haideţi să 
supunem la vot dacă aceast proiect de hotărâre merge, pe viitor, într-o şedinţă  ordinară care va fi 
luna următoare sau într-una extraordinară. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnule preşedinte, eu am făcut o propunere! Deci, eu am făcut o propunere ca acest proiect 
de hotărâre să fie discutat în şedinţă extraordinară. Noi suntem de acord să votăm în cunoştinţă de 
cauză acest proiect. Asta presupune să se depună documentaţia, să fie analizată şi proiectul, înoţit de 
tot ce este necesar,  să-l dezbatem într-o şedinţă extraordinară. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnilor consilieri, vă propun să votaţi acest lucru şi eu vă promit că voi iniţia, în două 
săptămâni, după ce propunerea va trece prin comisiile de specialitate, să dezbatem PUZ-ul, o şedinţă 
extraordinară. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cine este pentru propunerea domnului primar, o şedinţă extraordinară peste două săptămâni? 
Împotrivă ? Abţineri ? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 Dl.Dănuţ Culeţu 
 Ţin să vă mai mulţumesc  încă o dată. Ne revedem, da ? Onorabile preşedinte, la revedere şi 
succes ! Vă mulţumim ! 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă mulţumim ! La revedere ! Permiteţi-mi să continuăm convocatorul nostru. 
 Punctul nr.5: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea  HCLM nr.193/2004 privind constituirea 
comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului Local.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos ! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.6: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.44/2005 privind modificarea 
HCLM nr.193/2004 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului 
Local.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.7: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului municipal pe 2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dl.Moga are un amendament. 
 
Dl.Nicolae Moga 
Pentru achiziţia mijloacelor fixe – bariere, 10 bucăţi,  necesare limitării accesului pe falezele  

din municipiul Constanţa şi staţiunea Mamaia, precum şi cabine de bariere, pentru paza drumurilor 
publice şi private din oraş, este necesară transferarea sumei de 250 de mii lei din capitolul 70- 
cheltuieli materiale în lista de investiţii, capitolul 70- dotări independente; poziţia 13 – bariere; 
poziţiile 14, 15 – cabine de bariere. Dacă sunteţi de acord. 

 
Dl.Gheorghe Stoica 
Cine este pentru amendamentul domnului Moga ? Împotrivă? Abţineri? Mulţumim ! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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Dl.Gheorghe Stoica 
Cine este pentru întregul proiectului nr.7 ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos ! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.8: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a listei 
obiectivelor de investiţii pe anul 2008 ale RADET Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.9: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al RATC 
Constanţa pe anul 2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.10: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 
şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2008 ale Regiei Autonome „Exploatarea Domeniului 
Public şi Privat” Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.11: 
 „Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2008 
şi lista de utilaje independente pe anul 2008 ale SC Confort Urban - SRL Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.12: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.573/2007 şi HCLM nr.6/2008 
privind aprobarea subvenţionării cu 50% a dobânzii la creditele ipotecare pentru 
achiziţionarea unei locuinte, şi republicarea acestora într-o singură hotărâre.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.13: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea Organigramei şi a Ştatului de funcţii pentru 
aparatul propriu de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCLM 
nr.7/25.01.2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.14: 
 „Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor cu 
handicap grav pentru perioada iulie-decembrie 2007.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?  

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.15: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr.613/2007 şi HCLM 
nr.15/2008 privind programul de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe ieftine 
pentru tineri destinate cumpărării.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Veţi primi buletin de vot. 
 

 D-na Marcela Enache 
 Este vorba de înlocuirea domnului Băluţ Lucian, care era membru în această comisie. 
Urmează să faceţi propunerea şi să treceţi dumneavoastră pe buletinele de vot numele celui 
desemnat, şi se va vota în secret. 
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 D-na Lenuţa Doiniţa Băsescu 
 PSD-ul să facă propunere, că dl.Băluţ era de la PSD. 
  
 Dl.Nicolae Moga 
 Trebuie să votăm acum, că nu ne-am consultat...? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Puteţi să solicitaţi o pauză, pentru consultări. 
 
 Dl.Valentin Gabriel Pârvulescu 
 Întrucât este vorba de loc pe loc, o propun pe d-na Prodan, care este în locul domnului Băluţ. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Nurhan Ali 
 Îl propun pe dl.Ibraim Temur. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Solicităm o pauză de 2 minute, pentru consultări. 
 
 

- X – 
 
Dl.Gheorghe Stoica 
Domnu’ Moga, vă rugăm frumos ! 
 

 Dl.Nicolae Moga 
 Acceptăm propunerea pe care a făcut-o domnul consilier Ali, rămâne dl.Temur Ibraim. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Deci, propunerea este dl.Ibraim Temur. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem rugămintea să treceţi dumneavoastră pe buletinul de vot, numele, fiindcă a rămas 
netrecut, noi nu ştiam ce nume va fi, după care să votaţi.  
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm, la punctul 15, supun la vot hotărârea şi cu amendamentul de astăzi, respectiv 
propunerea de astăzi. 
 Cine este pentru ? Împotrivă? Abţineri? Vă mulţumim frumos ! Voturile vor fi strânse. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.16: 
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 „Proiect de hotărâre privind  avizarea documentaţiei de necesitate şi oportunitate 
pentru obiectivul de investiţii „Locuinţe sociale destinate chiriaşilor evacuaţi, finanţate 
conform prevederilor OUG nr.74/2007 în anul 2008” – str.Celulozei 6.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.17: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.603/14.12.2007 privind acordarea 
unor bunuri de uz casnic persoanelor aflate la prima căsătorie.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.18: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea renegocierii chiriilor spaţiilor aferente a 8 
cluburi pentru pensionari şi închierii unui spaţiu aferent unui club pentru pensionari.” 
 
 D-na Marcela Enache 
 Vedeţi că aici...Îmi permiteţi puţin? 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog! 
 
 D-na Marcela Enache  
 Este o modificare faţă de titlul care este în convocator şi titlul hotărârii care apare la 
dumneavoastră pe CD. Deci, nu mai apare cu renegocierea chiriilor, apare doar închirierea unui club 
pentru pensionari în zona Km.4-5. Da? Deci, s-a făcut o modificare a titlului şi a conţinutului. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui club pentru 
pensionari.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.19: 
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 „Proiect de hotărâre privind scutirea Asociaţiei Nevăzătorilor  din România, Filiala 
Interjudeţeană Constanţa-Tulcea de la plata impozitului pe clădiri.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.20: 
 „Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5. din HCLM 
nr.360/2007 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.21: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM 157/2006 privind înfiinţarea unei 
comisii specializate în domeniul eficienţei energetice.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Avem iarăşi vot secret. 
 
D-na Marcela Enache 

 Da, o să avem iarăşi  vot secret, pentru că doi dintre membri comisiei, votate de 
dumneavoastră anterior prin Hotărârea 157, au fost schimbaţi urmare a schimbării locului de muncă. 
 Deci, de la RADET avem o altă persoană, un alt reprezentant, urmare înlocuirii doamnei 
inginer Petronela....nu ştiu cum o chema, şi, urmare înlocuirii unui membru de la Direcţia 
Administrare Domeniu Public şi Privat cu un membru de la Direcţia de Programe şi Mediu... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Doamna Enache, cine sunt persoanele, că  nu le cunoaştem?! 
 

D-na Marcela Enache 
 Deci, unul este salariatul Primăriei, doamna.....nu am la mine... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Dar nu sunt aici? 
 

D-na Marcela Enache 
 Nu sunt aici. Deci, nu au fost invitate.  Şi celălalt, este reprezentantul RADET-ului...Care ne-
au fost comunicate prin adresă. Fiind vorba de persoane, legea ne obligă să votăm prin vot secret. 
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 Dl.Nicolae Moga 
 Doamna secretară, vă rog să fiţi de acord, de fiecare dată când votăm persoane necunoscute, 
să fie ataşat şi un CV, ca să ştim despre cine-i vorba. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 În referatul de la hotărâre, scrie. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Marcela Enache 
 E pe CD. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Nu ştiu, domn’e! Dacă nu vi s-a dat CD şi persoana nu-i aici, părerea mea: nu-i votaţi! 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Nu, nu, s-au dat CD-uri. Mă refeream la un CV... 
  

D-na Marcela Enache 
 Toate detaliile au fost trecute în materialele care sunt pe CD... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 

D-na Marcela Enache 
 Şi spune cine sunt, salariaţi, unde sunt, ce reprezintă. Sunt în rapoartele de specialitate ale 
serviciilor.. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Pe viitor, să ataşaţi şi un CV. 
 

D-na Marcela Enache 
 Deci, sunt pe CD toate datele. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Am înţeles. Doamna Enache spune că toate datele sunt pe CD. Şi am rugat-o ca de-acum 
încolo să fie şi persoanele prezente. 
 

 



 19

D-na Marcela Enache 
 O să le invităm. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm să votăm punctul 21. 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.22: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.28/2008 pentru aprobarea 
proiectului, a cheltuielilor legate de proiect şi a parteneriatului corespunzător obiectivului de 
investiţii REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA  CĂMINULUI PENTRU PERSOANE 
VÂRSTNICE CONSTANŢA.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.23: 
 „Proiect de hotărâre privind protocolul de colaborare între Primăria Municipiului 
Constanţa şi SC Schubert&Frankze SRL în vederea amplasării a 42 de panouri informative pe 
raza municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.24: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a autorizaţiilor de 
transport în domeniul serviciilor de transport public local în municipiul Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.25: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea cooperării Municipiului Constanţa în perioada 
01.05.-15.12.2008, cu Clubul Sportiv Power Marine în vederea realizării în comun, în staţiunea 
Mamaia, pe lacul Siutghiol a concursului nautic internaţional pentru ambarcaţiuni de mare 
putere Class One „Romania Grand Prix”, ce se va derula între 29.08-31.08.2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.26: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de fezabilitate şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii REABILITARE, EXTINDERE ŞI 
SUPRAETAJARE PENTRU DISPECERIZARE PT 69,  PT 105 ŞI SEDIU BADEA 
CÂRŢAN.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.27: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare 
al R.A.”Exploatarea Domeniului Public şi Privat” Constanţa, precum şi a organigramei şi 
numărului de personal al acesteia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.28: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.488/26.10.2007 cu privire la 
delegarea  gestiunii serviciului comunitar de utilitate publică de administrare a domeniului 
public şi privat al municipiului Constanţa către SC Confort Urban SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.29: 
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 „Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al 
municipiului Constanţa a mijloacelor fixe reprezentând instalaţii de iluminat ornamental şi 
semafoare aflate în administrarea SC Confort Urban SRL Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.30: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de 
intervenţie (documentaţie tehnico-economică similară studiului de fezabilitate) pentru 
obiectivul Fântâna arteziană, Parc Arheologic din municipiul Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.31: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.421/2007 privind transmiterea din 
administrarea Consiliului Local al Municipiului Constanţa a pasajului rutier Filimon Sârbu 
aflat în gestiune delegată la SC Confort Urban SRL în administrarea Ministerului 
Transporturilor,Construcţiilor şi Turismului -  Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri 
Naţionale din România.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.32: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Acoperire terasă circulabilă peste et.3 la 
imobilul S+P+3E, locuinţe, cazare şi spaţiu comercial, şos.Mangaliei nr.86, teren în suprafaţă 
de 312,50 mp, proprietate SC ORIANA SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.33: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire showroom S+P+2E, 
str.Mangaliei nr.76, teren în suprafaţă de 499 mp, proprietate SC PENTAGON SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.34: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Extindere locuinţă P+1E cu corp 
S+P+2E+M, str.Flămânda nr.20, teren în suprafaţă de 181,62 mp, proprietate Blacioti Stere şi 
Lenuţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.35: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Transformare locuinţă P+1E+pod 
circulabil în centru medical P+2E, str.Dr.Gh.Marinescu nr.44A, teren în suprafaţă de 400 mp, 
proprietate Mitrică Adrian şi Nicoleta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. Dl.Butnaru a ieşit din sală. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.36: 
 „Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr.420/2006 privind aprobare PUD – 
Construire imobil S+P+5-6E, locuinţe şi birouri, str.Poporului nr.28, teren în suprafaţă de  670 
mp, proprietate SC CLIMATRONIC SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.37: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Supraetajare imobil birouri P+1E cu 
2E+M, str.Interioară nr.4, teren în suprafaţă de 8816,08 mp, proprietate SC COMPREST 
UTIL SRL.” 
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- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.38: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire imobil parter – garaj, atelier 
auto şi staţie spălare camioane, str.Interioară nr.4, teren în suprafaţă de 4023,41 mp, 
proprietate SC COMPREST UTIL SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.39: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.401/2005 privind aprobarea 
documentaţiei PUD – Lotizare pentru locuinţe, zona Căminului de Pensionari.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.40: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil apartamente P+4E, 
str.Căiuţi nr.9, teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Iusein Aidun.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.41: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil locuinţe D+P+4-5E, 
str.Unirii nr.31, teren în suprafaţă de 184 mp, proprietate Pescu Sima şi Pescu Polixenia-
Cornelia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.42: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire sediu firmă D+P+1E, 
str.Cuza Vodă nr.18, teren în suprafaţă de 283 mp, proprietate SC GINO STYLL SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.43: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Amenajare şi extindere sediu firmă D+P 
cu P înalt+2E, birouri, showroom, depozite, str.Industrială nr.2, lot 4, teren în suprafaţă de 
539,88 mp, proprietate SC CONNEXIONS SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.44: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.27/2007 privind aprobarea 
documentaţiei PUD – Construire locuinţă D+P+2E+M, str.Dobrogei nr.48 bis, teren în 
suprafaţă de 200 mp, proprietate Amet Ghiulgean.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ?  

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.45: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire spălătorie auto, 
bd.I.C.Brătianu nr.2-4, teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate SC LIBRI MARIS SA, 
investiţie realizată de SC GSN INTER UNITED SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.46: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Schimbare destinaţie imobil şi acoperire 
terasă alimentaţie publică, str.Lt.Economu nr.30, teren în suprafaţă de 254 mp, proprietate 
Şerban Adrian.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.47: 
 „Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii aprobate prin HCLM nr.511/2004 
pentru porţiunea de DE 406 cuprinsă între str.Sentinelei şi malul lacului Siutghiol din 
str.Viilor în str.Prelungirea Viilor.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.48: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială HCLM nr.286/2006 privind 
aprobare  PUZ – Aurel Vlaicu.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.49: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.34/2008 PUZ – Construire imobil 
S+P+M+3E+Et tehnic, spaţiu comercial, show-room şi apartamente, şos.Mangaliei nr.118-120, 
teren în suprafaţă de 626,40 mp, proprietate SC GAMARO CONSTRUCT SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.50: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire  imobil locuinţe D+P+5E+6E 
retras, str.George Enescu nr.50, teren în suprafaţă de 263 mp, proprietate  SC IMPERIAL 
GRUP SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.51: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire locuinţă P+1E, Palazu Mare, 
parcela A 586/1/17/2, teren în suprafaţă de 622 mp, proprietate Ionescu Alexandru şi 
Camelia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.52: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire locuinţe S+P+M şi P+1E, 
parcela A 586//1/18, teren în suprafaţă de 932 mp, proprietate Lascu Niculai şi Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.53: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUD – Construire 2 locuinţe cuplate P+M, 
str.Tractorului nr.7 bis, teren în suprafaţă de 476 mp, proprietate Fântână Ştefan şi Fântână 
Marian.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.54: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire locuinţă P+1E, str.Ştefan 
Mihăileanu nr.87, teren în suprafaţă de 199 mp, proprietate Vizireanu Isabelle Georgiana.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 



 27

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.55: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Port Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.56: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire bloc locuinţe colective 
S+P+6E, str.Constantin Bobescu, careul XXI, lot 95, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate 
Mihale Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.57: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire locuinţă S+P+2E, str.Petru 
Vulcan nr.29, teren în suprafaţă de 237 mp, proprietate Şapera Iancu şi Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.58: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Transformare locuinţă în spaţiu 
comercial, str.I.Gh.Duca nr.6, teren în suprafaţă de 341 mp, proprietate Măgureanu Lucian şi 
Silvia, Cîrciumaru Constantin şi Dobriţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.59: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil D+P+3-4E, locuinţe 
cu cabinete medicale la parter, şos.Mangaliei nr.120, teren în suprafaţă de 225 mp, proprietate 
Radu Florentina.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.60: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil 2S+P+8E, 
apartamente cu spaţii comerciale la parter, şos.Mangaliei nr.80-80A, teren în suprafaţă de 
1483,07 mp, proprietate Stănilă Ionuţ.”  
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 

Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.61: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire bloc locuinţe S+D+P+11E cu 
spaţii comerciale, str.Nicolae Iorga nr.24B, teren în suprafaţă de 822 mp, proprietate  SC 
PROGRESS CONSULTING SA.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.62: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.63: 
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 „Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de folosinţă Arhiepiscopiei Tomisului 
pentru terenul în suprafaţă de 904,06 mp, situat în Constanţa, str.Badea Cârţan.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.64: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în gestiune delegată către SCIL Confort Urban SRL 
Constanţa, a unei suprafeţe de teren.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.65: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren 
numitului Tănase P.Dincă, veteran de război.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.66: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren 
numitului Ungureanu C.Gheorghe, veteran de război.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.67: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate a unei suprafeţe de teren 
numitului Lapa D.Ion, veteran de război.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.68: 
 „Proiect de hotărâre de îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.56/2007 privind 
atribuirea în proprietate a unui teren în suprafaţă de 500,00 mp, numitelor Gherghisan Ioana 
şi Toader Aneta moştenitoarele veteranului de război Gherghisan Ioan.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.69: 
 „Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr.69/2007 şi atribuirea în proprietate a 
unei suprafeţe de teren numitului Cepurniac S.Boris, veteran de război.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.70: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM nr.572/2007 
privind transmiterea în administrarea RAEDPP Constanţa a imobilului (teren+construcţie) 
situat în zona Shell Parc Tăbăcărie.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.71: 
 „Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
Dl.Dănuţ Moisoiu 
Aici vrem discutarea punct cu punct. 
 
Dl.Gheorghe Stoica 
Să supunem la vot ce propune dl.Moisoiu. Dl.Moisoiu propune  discutarea punct cu punct. 
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Cine este pentru  ? Împotrivă ? Abţineri ?  
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Să se consemneze că eu sunt împotrivă. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Repet întrebarea. 
 Cine este pentru, să se ia punct cu punct ? Cine este împotrivă?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 7  voturi pentru; 19 voturi împotrivă. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Cum e ? 
 
D-na Marcela Enache 
Propunerea de a se discuta punct cu punct nu a trecut. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 Se discută în totalitate. Eu am să rog însă reprezentanta Direcţiei Patrimoniu, ca să nu existe 
dubii, să explice la fiecare punct despre ce este vorba, după care dumneavoastră votaţi în totalitate. 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
S-a votat...! Îmi pare rău! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 Votaţi în totalitate hotărârea, dar vă explică despre ce este vorba. Nu doriţi să fiţi în 
cunoştinţă de cauză ce votaţi pentru sau împotrivă ? 

 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Propunerea nu a trecut. Am citit pe CD ! S-a votat. Îmi pare rău! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Eu doresc să fie toată lumea lămurită. Sunt 4 puncte. În două minute s-a terminat. 
 
Se fac comentarii în sală.(Pentru dumneavoastră, da...) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Bine. Mulţumesc ! 
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D-na Rusu Graţiela 
Anexa nr.1 – teren situat în zona hotelului Ovidiu, staţiunea Mamaia, 49 mp; 
 
Se fac comentarii în sală. (Nu e nicio problemă.Mai departe.) 
 
D-na Rusu Graţiela 
Teren, bd.1 Mai. 
 
Dl.Victor Ilie Rădulescu 
E spaţiu verde. 
 
D-na Rusu Graţiela 
Există solicitare de cumpărare. 
 
Dl.Victor Ilie Rădulescu 
Da, dar e spaţiu verde ! 
 
Se fac comentarii în sală. (Şi se vinde cu destinaţia de spaţiu verde. Care e problema?) 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, e cererea de cumpărare, a unui cetăţean. E o pârloagă, acuma. Dacă vreţi votaţi, dacă nu, 

nu. Mi-e indiferent. 
 
Dl.Dănuţ Moisoiu 
E spaţiu verde. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, domn’e, spaţiu verde. Vrea să pună flori. 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Vrea să pună flori. Pentru că, deocamdată, în conformitate cu legea, nu poţi construi pe 

spaţiu verde. El se şi vinde, ca evaluare, tot ca spaţiu verde. Dacă doreşte să construiască altceva, 
trebuie să aprobaţi dumneavoastră PUZ...nu, să se modifice legea, după aia să aprobaţi PUZ, după 
aia să plătească diferenţa şi abia apoi să poată lua autorizaţie de construcţie. E o pârloagă pe care 
omul, bănuiesc, vrea să o întreţină. E o politică a noastră de 7 ani. Nu-l cunosc, nu mă interesează. 
Vreţi să aprobaţi, bine! Nu vreţi, iarăşi bine! 

 
Dl.Gheorghe Stoica 
Dacă mai sunt comentarii ? 
 
D-na Rusu Graţiela 
La anexa aceasta este o notificare. Loc pe loc. Este între blocuri 
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Dl.Victor Ilie Rădulescu 
Trebuia cerut acordul vecinilor! Dacă mai vrea şi altcineva să întreţină ? 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Gheorghe Stoica 
Vă rugăm, la vot! 
Cine este pentru ? Împotrivă?  Abţineri ? 
 
Dl.Cornelius Nădrag 
Pentru , la ce ? Împotrivă, la ce ? 
 
Dl.Gheorghe Stoica 
Hotărârea în întregul ei. 
 
D-na Marcela Enache 

 Avem 19 voturi pentru; 5 voturi împotrivă, 2 abţineri. Au votat împotrivă: dl.Rădulescu, 
dl.Nădrag, dl.Şerbănescu, dl.Marin şi dl.Topor. S-au abţinut: d-na Băsescu şi dl.Butnaru. 

 
Dl.Radu Ştgefan Mazăre 
Liberalii votează împotriva vânzării de terenuri. 
 
Dl.Gheorghe Stoica 
Continuăm. Punctul 72: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobărea vânzării prin negociere directă a unor bunuri 
imobile (terenuri sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23  de voturi pentru; 2 voturi împotrivă şi o abţinere. Au votat împotrivă: d-na Băsescu 
şi dl.Moisoiu. S-a abţinut dl.Rădulescu. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Punctul nr.73: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCLM nr.471/24.09.2007.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim frumos! 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
Dl.Nicolae Moga 

 Domnilor colegi, am două documente aici, extraordinar de importante, de la Arhiepiscopia 
Tomisului. Aş vrea să vi le fac cunoscute pentru că s-a vehiculat în presă, s-a vehiculat în alte cercuri 
despre părintele Stoica, pe care l-am solicitat de atâtea ori să ne fie preşedinte. Şi-aş vrea să vă aduc 
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la cunoştinţă aceste documente. Deci, documentele sunt semnate de Înal Prea Sfinţia Sa, către 
părintele Stoica, prea cucernicul părinte protoiereu Gheorghe Stoica. „Noi, arhiepiscopul 
dr.Theodosie al Arhiepiscopiei Tomisului Constanţa, în urma retragerii sfinţiei voastre din funcţia de 
protopop al Protoieriei Constanţa, pentru realizările administrativ-bisericeşti pe perioada 15 
noiembrie 1994 – 15 iulie 2001 vă acordăm titlul de protoiereu onorific.” Vreau să-l felicităm, să-i 
mulţumim... 

 
(Aplauze.) 

  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Continuăm cu ordinea suplimentară, care a fost votată la început. Punctul nr.1: 
 „Proiect de hotărâre privind preluarea din folosinta gratuita a 7 autoturisme.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
Punctul nr.2: 

 „Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţiei în sistem leasing operaţional a 13 
autoturisme.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
Punctul nr.3: 

 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.179/2005 pentru modificarea 
HCLM nr.362/2004 privind aprobarea PUD – bd.Mamaia, între Unitatea Militară (Dolce Vita) 
şi Staţia de Epurare.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
Punctul nr.4: 

 „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLM nr.598/2006 privind încheierea 
contractului colectiv de muncă al salariaţilor din aparatul de specialitate al Primarului 
Municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 
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D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
Punctul nr.5: 

 „Proiect de hotărâre pentru modificarea HCLM nr.599/2006 privind încheierea 
contractului colectiv de muncă la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri 
ale Bugetului Local.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Mulţumim frumos! 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
Punctul nr.6: 

 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr.511/2003 pentru 
„Asigurarea liberei circulaţii a autovehiculelor prin fluidizarea traficului pe drumurile publice 
de pe raza Municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Domnul primar vrea să intervină, vizavi de acest punct. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 Domnilor, după cum vă aduceţi aminte, dumneavoastră aţi votat într-o şedinţă de consiliu 
anterioară ca să mandataţi executivul să organizeze licitaţie pentru a organiza seriviciul de ridicare a 
autoturismelor parcate neregulamentar pe banda întâi.  
 S-au organizat, până acum, trei licitaţii. La primele două, n-a venit nimeni. La cea de-a treia, 
a venit o firmă din Bucureşti, a câştigat licitaţia. Ulterior însă, ne-a încunoştiinţat că nu îşi poate 
duce la îndeplinire obligaţiile rezultate în urma câştigării licitaţiei şi că nu poate încheia contract, nu 
poate presta serviciul, pentru că maşinile pe care se baza să le folosească nu au fost omologate în 
România. Ca atare,  suntem...ne-am întors în urmă cu 5 luni de zile şi suntem în aceeaşi situaţie, pe 
care noi o tot discutam. Constatând acest lucru, l-am invitat pe şeful Poliţiei, dl.Rapotan, i-am invitat 
pe cei de la Circulaţie şi împreună cu doamna Marcela Enache, care, vă rog, veniţi aici mai aproape, 
luaţi loc pe scaunul ăla, dacă e cazul să vi se pună întrebări, am căutat în arhivă să vedem ce statut 
are hotărârea noastră de Consiliu Local cu montarea caracatiţelor. Doamna Marcela mi-a confirmat 
că acea hotărâre este în vigoare. Am analizat şi am constatat că ea poate fi pusă în aplicare, însă cu 
două amendamente: 1 -  în vechea hotărâre taxa de blocare era prevăzută ca şi taxă specială,  şi 
atunci  trebuie scoasă, şi ea este scoasă; cu atât mai mult cu cât amenzile poliţiei, la data respectivă, 
nu intrau în bugetul Primăriei, iar acum intră în bugetul Primăriei; 2 – am refăcut calculul, pentru că 
sunt alte preţuri, alte salarii şi nu mai costă 250 de mii sau în jur de...300 de mii era tariful; acum 
este de 50 lei, adică 500 de mii, tariful de blocare. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aia este treaba Poliţiei, noi discutăm despre treaba Consiliul Local. Poliţia a spus că ar fi 
extraordinar de bucuroasă ca să revenim la această formulă şi la formula de colaborare. Hotărârea 
este pe masa dumneavoastră. Dacă o aprobaţi şi se  întoarce de la Prefect, instantaneu, o punem în 
aplicare, cu atât mai mult cu cât noi îl avem pe dl.Bălan aici, care este şeful Poliţiei Comunitare pe 
care urmează să o facem noi şi pe care urmează să o dotăm cu maşini, motociclete şi o să lucreze în 
echipă câte doi – un agent de la Poliţie şi un agent al nostru; cu atât mai mult cu cât urmează, la 
Poliţie, să primescă cei 30 de agenţi în plus despre care am discutat şi, la nivel de conducere a 
Ministerului de Interne, s-a hotărât dislocarea acestor 30 de agenţi de la Poliţia de Frontieră şi încă 
dintr-un segment, ceea ce este bine pentru Poliţie, fiindcă altfel ar fi trebuit să facă cursuri cu noii 
angajaţi şi aşa mai departe, ori ei vin şi cu o şcolarizare minimă, post-intra. Şi asta este hotărârea 
care vă este propusă spre aprobare. Dacă domnul prefect decide să o atace în contencios, o atacă, mai 
stăm aşa, ne judecăm, vedem ce decide instanţa... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 E hotărâre. O atacă fiindcă are dreptul s-o atace sau să n-o atace ! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Domn’e, acum 3 săptămâni am fost eu în Târgu Mureş ..........mi s-a blocat maşina şi am 
plătit 3000 de lei să-mi deblocheze maşina. Eu nu văd de ce ar fi legală la Târgul Mureş şi la 
Constanţa  e ilegală ?! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Deci, domnu’ primar, deci noi putem să venim acuma să-i.....să-i solicităm domnului prefect, 
în afara faptului că noi o să votăm această hotărâre de consiliu....Nu, domnule, să-i solicităm 
domnului prefect să ne comunice avizul în regim de urgenţă. Adică, nu  aşteptăm 30 de zile până 
domnia sa o să ne comunice dacă atacă sau nu atacă.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Avem şi o motivaţie destul de serioasă: având în vedere faptul că în municipiul Constanţa nu 
se mai poate circula. Toate maşinile parchează aiurea ! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Dacă votaţi o asemenea solicitare, mandataţi-o pe doamna Marcela Enache să transmită 
solicitarea către Prefect. Odată cu hotărârea, să transmită şi solicitarea, anexată, a Consiliului Local 
de a fi eliberat avizul înregim de urgenţă. E corect, doamnă ? 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Solicitarea poate fi dusă de colegul nostru, dl.Butnaru, personal,  dacă ţine neapărat să 
meargă....! 

Cine este pentru această hotărâre? Împotrivă ? Nu mai întreb, nu se mai abţine nimeni. 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 26 de voturi pentru. 
 

 Dl.Gheorghe Stoica 
 Comisia de numărare a voturilor! Vă rog frumos să veniţi şi să constatati rezultatele votului 
secret la cele două proiecte de hotărâri. 
 
 

- X – 
 
 
Dl.Gheorghe Stoica 

 Avem rezultatele votului secret. La punctul 15, dl.Ibraim Temur a întrunit 26 de voturi 
pentru. Iar la punctul 21 avem: d-na Ionela Arnăutu – 26 de voturi pentru; d-na Nela Ştefan -26 de 
voturi pentru. 
 Stimaţi colegi, declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă mulţumesc pentru participare! 
  
 
        PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 
  
 SECRETAR,          Gheorghe Stoica 

 
 

           Marcela Enache 
 
 
 
 
 
 
 


