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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 
 
 Încheiat astăzi, 13.03.2008, orele 12,00, în şedinţa extraordinară 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, 23 de consilieri locali (lipsă fiind 
dl.Arghir Aurelian,  d-na Băsescu Lenuţa Doiniţa, dl.Butnaru Aurel şi dl.Şerbănescu Valentin Eugen), 
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, şi bine aţi 
venit!  Cu acordul dumneavoastră, avem şedinţă extraordinară, cu două puncte pe ordinea de zi. Punctul 
pentru care şedinţa extraordinară de astăzi a fost votată de consiliu în şedinţa ordinară de această lună: 
discuţia vizavi de Planul Urbanistic Zonal – Plajă Mamaia. Pe ordinea de zi de astăzi avem şi , la diverse, 
un punct de discuţie. Vă rugăm frumos să aprobaţi sau nu aceste două puncte ale ordinii de zi: PUZ 
Mamaia şi punctul cu diverse. Vă rugăm frumos, 
 Cine este pentru ? Împotrivă ? Abţineri ? Vă mulţumim frumos! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Prezenţa fiind făcută, avem un număr de 22 de consilier, deci, putem să lucrăm în această şedinţă. 
Domnul primar vrea să ne prezinte…vizavi de planul zonal…de PUZ…? Nu. Domnul director? Domnul 
director Toma, punctul de vedere vizavi de acest plan! 
 
 Dl.Ionuţ Toma 
 Pe data de 07 noi am depus…a intrat în discuţia Comisiei de urbanism Planul Urbanistic Zonal 
privind plaja staţiunii Mamaia şi a oraşului Constanţa. S-au îndeplinit toate cerinţele stipulate în adresa 
anterioară, cu un singur amendament: privind deplasarea beach-barurilor pe linia mediană, o cerinţă…. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Ionuţ Toma 
 Lucru care a fost, într-un final, rezolvat şi acesta, şi îl aveţi pe CD-urile prezente la şedinţă, 
respectiv translatarea beach-barurilor pe linia mediană a plăjii. De asemenea, a fost reglată şi linia dintre 
domeniul public al Primăriei şi domeniul plajei…Deci, toate cerinţele, stipulate până acum, au fost 
îndeplinite. Avizul favorabil al Comisiei 2 – urbanism există, de asemeni,  la documentaţie.  Planşele, 
vizate spre neschimbare de către Direcţia Patrimoniu din cadrul Primăriei, sunt, de asemeni, la 
documentaţie… 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Să nu uităm că am acceptat  şi contractele, care le aveau deja făcute cu operatorii, deci 
amplasamentele care trebuiau să dispară au rămas… 
 
 Dl.Ionuţ Toma 
 Da, mă rog, au fost diferite divagaţii asupra amaplasamentelor, din cauză că trebuiau să pice pe 
ceea ce aveau încheiate deja contracte de utilizare a plajei… 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Mulţumim domnului director, pentru precizări! Dacă sunt întrebări? Dacă sunt discuţii ? 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnule preşedinte, nu trebuia să vină şi dl.prefect ? 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul prefect şi-a cerut iertare de lipsă de prezenţă, este plecat sau chemat, mai precis, la 
capitală. Noi suntem provincie. Este în delegaţie. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Aa…! Trebuia să ne dea un răspuns şi cu, caracatiţele…care…. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Asta, s-a angajat domnul Butnaru, să negocieze….) 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Nu ştiu, da’ trebuia să ne dea un răspuns: dacă atacă,  n’atacă….Ne-a comunicat la Secretariatul 
Consiliului ceva ? 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Nu s-a comunicat nimic. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Păi, să amânăm…) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul consilier, vă rugăm ! 
 
 Dl.Felix Stroe  
 Am citit astăzi în presa constănţeană, lucru care, ca şi constănţean, m-a mâhnit foarte mult, şi cred 
că pe toţi oamenii de bună credinţă constănţeni i-a afectat într-o oarecare măsură acest lucru: e vorba de 
anunţul pe care l-au făcut companiile TUI şi Nekerman,  şi e un anunţ care l-au făcut oficial, cum a sesizat 
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şeful Autorităţii Naţionale de Turism, că se retrag de pe litoralul românesc, exact datorită inserţiei de 
stabilimente necorespunzătoare, a plajelor pe care le oferim. 
  Mi-aduc aminte că atunci când aceste plaje au fost administrate de Primărie, TUI-ul şi Nekerman-
ul au revenit în România. Iată că, un prim efect al acestei mişcări,  de administrare a plajelor de la 
Primărie către Direcţia de  Ape – Dobrogea, a dus la.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe  
 Aş vrea să-l întreb pe dl.Babu dacă, personal, consideră că compania şi oamenii pe care îi conduce, 
calitatea serviciului pe care l-au făcut anul trecut au contribuit la această situaţie şi anume, ca firmele TUI 
şi Nekerman să se retragă, şi dacă apreciază  calitatea serviciilor, care trebuie să se asigure pe plajă, ca 
bună, proastă, rea, foarte bună, aşa cum este ea acum. Pentru că, personal, mă gândesc, ca şi consilier al 
municipiului Constanţa că facem mult rău dacă persistăm în a lăsa aceste plaje pe mâna unor oameni care 
nu se pricep, n-au timp…. 
 
 Dl.Babu 
 Domnule primar, doamnelor şi domnilor consilieri, este adevărat, în anul 2006 a apărut o 
modificare de legislaţie, care s-a dorit ca o strategie nouă privind administrarea plajelor, în sensul de a se 
asigura anumite facilităţi turiştilor atunci când ajung pe plaje: grupuri sanitare, duşuri, utilaje speciale 
pentru ecologizarea plajelor. Din punctul nostru de vedere…credem că s-a produs o îmbunătăţire a 
serviciilor…de către plajă, după anul 2006. Este adevărat, încă nu la nivelul pe care ni-l dorim cu toţii şi 
pe care, cu siguranţă, că şi-l doresc şi turiştii. 
 Cred că mai important, în acest moment, este de a impune operatorilor de plajă, care au contract cu 
Direcţia Apelor-Dobrogea Litoral, respectarea  întocmai a clauzelor contractuale. Şi, pentru punctul nostru 
de vedere, cele mai importante se referă la curăţenia pe plaje, da?, la dotările igienico-sanitare care se fac 
pe plajă, respectiv grupurile sanitare, duşurile şi coşurile de gunoi.... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ director....! 
 
 Dl.Babu 
 Din punctul meu de vedere... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ director....! 
  
 Dl.Babu 
 Vă rog să mă lăsaţi să termin. Deci, din punctul meu de vedere, ei vor fi controlaţi „la sânge”, dar 
este foarte important ca să fie autorizaţi. Pentru că, dacă nu vor fi autorizaţi, pe partea de construcţii şi pe 
partea de activitate, atunci ... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Fac mizerie...) 
 
 Dl.Babu 
 Nu că vor face mizerie, dar atunci vor căuta motive să spună că suntem...sunt semifacturaţi. După 
ce vor fi autorizaţi, eu vă promit, aici, vă garantez, că vor fi controlaţi „la sânge”. La sfârşitul sezonului se 



 4

va face o evaluare a activităţii fiecărui operator de plajă, iar cei care nu vor respecta clauzele contractuale 
vor fi... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 E târziu, la sfărşitul sezonului, domnu’ director! Deci, trebuie făcut în timpul sezonului, aproape 
săptămânal, şi luate măsurile în consecinţă. Că,  dacă le facem la sfârşitul sezonului, nu numai că pleacă şi 
TUI şi...mai pleacă şi ăilalţi care, de bine, de rău mai lucrează... 
 
 Dl.Babu 
 Bun, sunt de acord cu dumneavoastră, dar nu este de dorit ca un contract să fie reziliat în mijlocul  
sezonului estival, pentru că efectele care s-ar produce ar fi şi mai grave. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Babu 
 Eu  sunt convins că ei nu-şi vor dori lucrul acesta: ca să aibă o evaluare proastă pe perioada 
sezonului estival şi la sfârşitul sezonului să li se rezilieze contractul. Pentru că este vorba aici de cheltuieli 
care se fac, achiziţii, plan de investiţii, chirii care se plătesc şi eu vă garantez că ei nu-şi vor dori ca să aibe 
o evaluare proastă la sfârşitul sezonului estival astfel încât să li se rezilieze contractul. 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Domnu’ director, dacă-mi permiteţi, aş vrea să vă întreb, pentru cei care n-au respectat clauzele 
contractuale, din 2007, ce măsuri aţi luat ? Efectiv. Pentru că, este clar că nu s-au respectat şi, probabil, 
este destul de....Nemţii s-au retras din România... Concret, dacă aţi luat măsuri, ce firme au fost 
sancţionate, cum. 
 
 Dl.Babu 
 Da. Acuma, nu ştiu dacă decizia...TUI şi Nekerman se referă numai la partea de plajă. În această 
gardă... 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Nu, dar.... 
 
 Dl.Babu 
 Comisia a făcut nişte rapoarte...de evaluare, pe care eu le-am coordonat... 
 
 Dl.Mircea Dobre 
 Nu, dar concluzia este că plajele nu au fost administrate cum trebuie în anul 2007. Şi, probabil că, 
trebuia să luaţi măsuri. Ne interesează ce măsuri aţi luat, concret, împotriva celor care nu au respectat 
contractul respectiv. 
 
 Dl.Babu 
 Contractul de operatori anulat pentru nerespectarea clauzelor contractuale. Dar, vreau să vă spun 
că nu eu am coordonat această acţiune de evaluare a operatorilor de plajă... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Babu 
 Eu am preluat această activitate după 15.09.2007. Eu vă promit că va fi o cu totul şi cu totul altă 
atitudine a Direcţiei Apele - Dobrogea Litoral faţă de opderatorii de plajă în sezonul estival 2008. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ director, deci, vecinii noştri, bulgarii...deci, la vecinii noştrii bulgari, dacă te duci şi 
intenţionat cauţi un chiştoc pe plajă, nu găseşti. Ori s-au lăsat de fumat, ori cei care administrează plaja îşi 
fac datoria, domn’e! Puteţi să vă supăraţi pe mine, dumneavoastră aţi concesionat, după care urma să-i 
verificaţi. Deci, dacă şi anul ăsta păţim ce-am păţit anul trecut, când marea majoritate a turiştilor au plecat, 
scârbiţi, după plajă.... Şi, hai să vă mai spun ceva! La un moment dat, presimt că plaja a devenit...distracţia 
săracului, domnilor! La modul cel mai serios, vă spun chestia asta! Adică, oamenii să nu găsească....să 
aibă un minim de relaxare şi de confort, şi când ajung acolo: coceni de porumb, chiştoace, seminţe, scoici, 
bolovani, gălăgie de la manele, eu ştiu, date la maxim la altfel de....muzică... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Bine, face parte din ambient, domnu’ consilier, da’, cât de cât, trebuie să găsim o formulă să 
verificăm activitatea celor care au concesionat acest serviciu. Că, până la urmă, dumneavoastră nu 
numai...înţeleg că doriţi să luaţi bani, dar trebuie să şi urmăriţi această activitate. La modul cel mai serios, 
vorbesc! Deci, nu trebuie să neglijăm această activitate. Iar din partea noastră, a Consiliului Local şi 
respectiv a primarului Radu Mazăre, aveţi nu numai înţelegere ci şi disponibilitate la colaborare. Aţi 
văzut, ne-am ţinut de cuvânt, am organizat o şedinţă de consiliu extraordinară, probabil că aprobăm acest 
Plan Urbanistic Zonal şi o să vă dăm tot concursul. Acuma, mingea este la dumneavoastră, depinde cum 
ştiţi să jucaţi. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu Moga, vă rog ! 
 
 Dl.Babu 
 Numai puţin, vă rog ! Eu v-aş propune ca din echipele de control, pe care noi le vom face, da?, 
pentru a verifica activitatea operatorilor, să facă parte şi  
 
 Dl.Gheorghe Stoica  
 Din partea administraţiei... 
 
 Dl.Babu 
           A Corpului de Control al Primăriei. 
  
 Dl.Nicolae Moga 
 Domnilor colegi, este foarte adevărat ceea ce spuneţi, punctele dumneavoastră de vedere sunt 
extraordinar de corecte. Vreau, totuşi, să vă aduc aminte că noi, anul trecut, am luat atitudine asupra 
faptului că, pe plajă, lucrurile nu stăteau aşa cum trebuie. Ştiţi foarte bine că am şi făcut o adresă, în 
Consiliul Local,  către Minister, către Primul Ministru, pentru demiterea vechii...Nu ştiu dacă adresa 
noastră a fost luată în considerare sau nu. Cert este că astăzi, în sezonul ăsta, avem altă conducere. Eu vă 
propun să votăm acest PUZ,  pentru că, dacă nu vom vota ştiţi că autorizaţiile construcţiilor nu pot fi 
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emise. Şi atunci, să-i dăm o şansă acestei conduceri, pentru a-i fi şi eficientă, la data asta, şi să se ocupe de 
treaba pe plajă... 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Mai mult decât atât, propunerea domnului director Babu este  binevenită. Probabil din cadrul 
consilierilor, din toate partidele politice, să  facem nişte echipe mixte, până la începerea sezonului estival 
şi în cursul sezonului estival să mergem împreună să vedem cum se derulează activitatea.... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Comisia de urbanism!) 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Da, domnu’ Marin, dumneavoastră veţi fi propus pentru... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Deci, domnilor colegi, haideţi să votăm, să trecem la vot, să-i dăm şansa domnului director Babu... 
 
 Dl.Horia Marius Caliminte 
 Vreau să profit de moment şi să fac nişte remarci. Aşa cum Ministerul Transporturilor a dat dovadă 
de înţelegere şi a cedat 20% din Administraţia Portului, Primăriei Constanţa, lucru foarte important pentru 
oraşul Constanţa, nişte bani la bugetul Primăriei şi al oraşului Constanţa, aşa trebuie să dea dovadă, în 
timp, şi să facă un pas mare de data asta, nu doar 20% sau nu ştiu cât la sută, Ministerul Mediului, şi să 
cedeze în totalitate aceste plaje administraţiilor, primăriilor de la 1 Mai, Mangalia şi pe tot litoralul, către 
consiliile locale. Apele Române nu au niciun...ştiu numai atât...ştiu că-şi dau tot  interesul în legătură cu  
problemele importante, dar nu au nici forţa materială, nici baza materială pentru a rezolva aceste lucruri. 
Mulţumesc ! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnilor, dacă-mi permiteţi ! Domnule director, am şi eu o întrebare. Luaţi loc, la dumneavoastră. 
Admiţând că domnii consilieri votează PUZ-ul, noi o să eliberăm autorizaţiile de construcţie şi în această 
vară, ca şi în anii precedenţi 2007, 2006, 2005, se va contrui pe plajă cu totul altceva decât am permis noi 
prin autorizaţiile de construcţie şi decât a fost votat în PUZ. Veţi intervenii? Dacă da, cum? E o întrebare 
exactă şi concretă, pe care v-am pus-o. Pentru că am constatat că în ultimii trei ani de zile au fost discoteci 
întregi, amplasate pe plaje, care n-aveau absolut nicio legătură cu formatul beach-barului şi cu activitatea 
de beach-bar pe care o doriţi dumneavoastră şi pe care am introdus-o şi noi începând cu 2002. În perioada 
2002-2003-2004, noi, de la Corpul de Control, desfăşuram o activitate extrem de asiduă pe plaje şi 
dărâmam tot ce era construit în plus. 2005-2006-2007 ne-am trezit cu discoteci, cât salonul ăsta de 
cârciumă de mari, pe plaje, ba chiar şi mai mari, şi le ştiţi şi dumneavoastră. Veţi intervenii? Şi dacă da, 
cum? E singura mea întrebare. 
 
 Dl.Babu 
 Da, aici aveţi dreptate, sunt, şi nu numai în Constanţa, mai sunt şi în alte staţiuni asemenea 
construcţii. Deci, eu vă promit că toate construcţiile care nu sunt prevăzute în PUZ vor fi demolate. De 
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altfel, ştiţi că este o procedură prevăzută în Legea 50/1991. Am trimis o solicitare. De vineri, o voi trimite 
către toţi operatorii de pe plajă, să înceapă să demoleze construcţiile care nu sunt prevăzute în PUZ. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Deci, înţeleg că e o promisiune a dumneavoastră în faţa Consiliului Local... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Publică. 
 
 Dl.Babu 
 Este promisiunea mea în faţa Consiliului Local... 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Că la vară nu vor deschide decât beach-barurile autorizate pe plaje ? 
 
 Dl.Babu 
 Exact. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 În regulă! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Considerăm promisiunea domnului director ca fiind şi fiabilă, în vara aceasta. Vă rugăm frumos să 
trecem la vot vizavi de ac est PUZ. 
 Cine este pentru ?  Cu promisiunile de rigoare, şi avem nevoie de rigoare...Cine este împotrivă? 
Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru.( Imediat după începerea şedinţei a sosit şi dl.consilier Chirilă.) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
  Vă mulţumim frumos pentru această...23 de voturi pentru. Mulţumim frumos pentru această 
încredere pe care o dăm domnului director, în urma promisiunilor făcute, şi sperăm că o să constatăm  că 
ce s-a promis aici se şi va face pentru turismul constănţean. 
 La punctul diverse, o rugăm pe doamna secretar Enache să ne expună ceea ce conţine acest punct. 
  
 Dl.Tiberiu Nemet 
 La diverse eu ştiu că se discută liber.... 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Nu, punctul de diverse votat de către noi, care este cu.... Care este punctual, de altfel. 
 
 Se fac comentarii în sală. (La diverse....) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Şi altele, dar acesta este punctual. 
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 D-na Marcela Enache 
 La punctul nr.2, de diverse, vreau să vă aduc la cunoştinţă următorul fapt: 
 Pe adresa Consiliului Local Municipal s-a primit o adresă din partea Direcţiei Naţionale 
Anticorupţie: adresa 29564, pe data de 25.02.2008. Această adresă este însoţită de o ordonanţă din 
25.07.2007 şi un raport de constatare întocmit pe baza rezoluţiei 29/2005 din 28.02.2007, raport întocmit 
de ec.Macovei Gheorghe şi ing.Cucoară Ion Cătălin, specialişti, prin care se aduce la cunoştinţă 
Consiliului Local  al Municipiului Constanţa că s-a început urmărirea penală faţă de mai multe persoane, 
solicitându-se, în această situaţie, Consiliului Local un punct de vedere privind constituirea acestuia, deci 
a Consiliului, ca parte civilă pentru prejudiciul precizat de raportul de constatare, sens în care urmează să 
fie supuse dezbaterii dumneavoastră aceste documente şi formulării, de către dumneavoastră, a unui punct 
de vedere. 
 Vreau să vă aduc la cunoştinţă că aceste materiale au fost prezentate comisiilor de specialitate nr.1 
şi nr.5. Aşa am considerat, că, fiind vorba  de un presupus prejudiciu, comisia 1 ar fi abilitată să-şi spună 
un punct de vedere şi, în acelaşi timp, comisia juridică. 
 Dacă, dintre dumneavoastră, doriţi să consultaţi aceste documente, pe care eu nu le-am multiplicat 
plecând de la ideea că fiind un dosar care este în cercetare nu aş vrea să creez probleme, eu ştiu, sub acest 
aspect. Adică, să le facem publice şi, în acest fel, aceasta ar putea să constituie un....în cadrul procedurii 
care este încă în derulare şi, deci, nu este terminată, deci să nu se considere că este un viciu din partea 
noastră că au fost aduse publicităţii. Deci, dacă dumneavoastră, ceilalţi domni consilieri care nu aţi  făcut 
parte din aceste comisii, doriţi să le consultaţi, eu vă invit, documentele sunt aici, vă puteţi uita prin ele, ca 
să vă puteţi formula un punct de vedere pertinent asupra acestei probleme. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Dacă doreşte cineva să consulte aceste documente, luăm o pauză de un sfert de oră. Vă rugăm 
frumos, avem 10 minute, un sfert de oră, pauză, de consultare a documentelor... 
  
 Se fac comentarii în sală. (Consilierii care nu au fost...) 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Dacă doreşte, să consulte....Dar înainte să aflăm punctul de vedere al comisiei juridice. Dar, vă 
atrag atenţia, domnilor consilieri, să nu cumva să intrăm într-o capcană. Consultaţi documentele, vedem 
punctul de vedere al comisiei juridice.... 
 
 Se fac comentarii în sală. ( Şi al Consiliului....) 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Consultaţi documentele şi, atenţie, gândiţi-vă la capcane! Pentru că, constituirea de parte civilă a 
Consiliul Local implică....Nu trebuie să vă spun mai mult. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Ca să ne constituim ca parte civilă, mă gândesc că trebuie să...) 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Trebuie şi competenţă. Şi aveţi la îndemână.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Nicolae Moga 
 Deci, citim avizul comisiei, luăm o pauză de 5 minute... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnilor consilieri, eu vă propun aşa, pentru că eu am discutat chestiunea cu doamna Marcela 
Enache. Documentele, şi rezoluţia de începere a urmăririi penale, şi solicitarea, şi raportul de constatare au 
fost prezentate comisiilor. Vă propun: luăm o pauză, de cafea, de un sfert de oră. Cine vrea, merge şi le 
consultă. Consilierii care nu au fost în comisiile respective le consultă, după care o să vă spun eu un punct 
de vedere.  Şi discutaţi ulterior. Aşa mi se pare cel mai corect. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Pauză, un sfert de oră ! 
 

-     X       – 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Pauza a fost suficientă pentru consultarea documentelor. Vă rugăm să ne ordonăm şi să putem 
continua discuţia. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Dacă-mi permiteţi... 
 
 Dl.Gheorghe Stoica  
 Vă rugăm ! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Aş vrea să vă citesc ultima frază din adresa venită de la DNA, care face următoarea precizare: „La 
răspunsul dumneavoastră, vă rugăm să ataşaţi o copie a hotărârii de consiliu,pe care o veţi adopta în 
legătură cu constituirea de parte civilă, precum şi procesul-verbal sau stenograma şedinţei.”. Deci, asta ne-
au solicitat. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ primar! 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnilor consilieri, vă cer permisiunea să vă fac eu o prezentare de câteva minute, ştiţi că sunt 
destul de sintetic, după care, dumneavoastră dezbateţi şi luaţi decizia în consecinţă. 
 Vreau să vă spun următorul lucru. În momentul în care a fost dată Legea 10, pentru terenurile care 
nu puteau fi retrocedate loc pe loc legea prevedea mai multe forme de despăgubiri: fie se dădea teren în 
compensare, fie erau trimişi la Fondul Proprietatea, fie se puteau da servicii şi aşa mai departe. 
Pentru...luăm un caz ipotetic: un teren asupra căruia nu se putea da...care nu putea fi retrocedat loc pe loc. 
Procedura pe care comisia de aplicare a Legii 10, din care, atenţie, a făcut şi face parte întotdeauna un 
reprezentant al Ministerului Finanţelor, care a semnat, era următoarea. Ne-am adunat, am discutat şi am 
ajuns la următoarea concluzie, ca procedură pe care să o ducem la îndeplinire: teren ocupat; se comandă o 
evaluare, făcută de o firmă de evaluare. Identic ca procedura de la vânzare. Deci, dumneavoastră ştiţi cu 
toţii că, de-alungul celor 7-8 ani de zile, Consiliul Local, când vinde un teren, comandă un raport de 
evaluare. Cum e acesta pe care eu îl am în mână. 
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 La data cânt a fost dată Legea 10, în textul legii, se spune aşa:”Compensările pot fi făcute pe baza 
raportului de evaluare sau pe baza unui raport al unei comisii interne a primăriei, după posibilităţi.”. Noi 
am spus că, pentru a fi feriţi de orice suspiciune, lucrăm cu raport de evaluare. Exact ca cel de la vânzări. 
Primăria a făcut licitaţie. Licitaţia a fost câştigată de o firmă de evaluare, şi-am dat drumul la retrocedări.   
 În acelaşi timp, la Bucureşti....Sau, staţi puţin, să revin! Deci, se evaluează terenul care trebuie dat 
în compensare. Vine raportul de evaluare, spune: „terenul, spre exemplu, de sub Casa Albă, la data 
respectivă, la data raportului de evaluare făcea 100 Euro/mp.;omul avea de primit 2000 mp; 100 Euro x 
2000 mp = 200000 Euro. Terenul care se dădea în compensare, se identifica teren liber de sarcini, nu era 
grevat de vreo problemă juridică, evaluatorul făcea evaluare – 50 Euro/mp. Şi atunci, pentru valoarea de 
200000 de Euro, cât avea omul de primit şi nu putea să primească teren,  se dădea teren echivalent valorii, 
tot pe bază de raport de evaluare. Asta este procedura pe care noi am aplicat-o din 2001 şi până în prezent. 
 Având în vedere că legea însă spunea că este posibil aşa ceva şi pe baza unui raport întocmit de o 
comisie internă, noi ne-am uitat să vedem cum s-a lucrat în Bucureşti, în acea perioadă. Şi, uitati-vă, am 
aici, de la Primăria  Municipiului Bucureşti, Primarul General, dispoziţia nr.351 din 02.06.2003.  Ia să vă 
citesc ce scrie aici: „ Primarul General....DISPUNE....Se constituie comisia de evaluare internă pentru 
stabilirea valorii estimative a imobilelor, ofertelor aferente notificărilor şi a celorlalte pretenţii formulate 
în temeiul Legii 10, în următoarea componenţă: 
 Alexandru Avram – Director, Direcţia de Investiţii; 
 Cristina Pîrvulescu – Şef direcţie, Direcţia Managementului Creditelor Externe; 
 Veronica Halipa – Director adj,... 
 Mihaela Ciolacu – Consilier juridic 
 Elena  Năstase – Director,...” 
 Deci, la Primăria Constanţa - raport de evaluare, făcut de firmă specializată, luată pe bază de 
licitaţie; la Bucureşti – comisie internă, formată din 5 directori. 
 În baza deciziei primarului general....Eu vă spun modurile de operare. Repet, legea nu interzice. 
Legea spunea că, după posibilităţi, comanzi rapoarte de evaluare sau comisie internă. Noi am avut 
posibilităţi ca să comandăm  raport de evaluare. Uitaţi aici, dispoziţia nr.1324 din 05.09.2003, prin care a 
fost retrocedat...domnlui Tudor Dumitru, prin reprezentant, Constanda Costică, Parcul Bordei. Parcul 
Bordei ! Şi scrie aici, dedesubt: „Având în vedere că terenurile sunt situate în aceeaşi zonă urbană, dar au 
dotări tehnice diferite,  terenul din şos.Nordului are coeficienţi edilitari mai favorabili, valoarea terenului 
fiind mai mare, se justifică compensarea.” Deci, asta este dispoziţia  pe baza căreia a fost retrocedat Parcul 
Bordei în compensare cu terenul de subt Satul Francez, pe bază de comisie internă. 
 Bun. Mergem mai departe. În 2005, se modifică Legea 10 şi introduce ca obligativitate pentru 
primării, lucrul şi evaluarea în baza rapoartelor de evaluare, aşa cum noi facem din 2002. Noi am 
continuat procedura, că era exact în procedura pe care o face. Vin acuma domnii procurori şi încep 
celebrul dosar de anchetare a noastră de trei ani de zile.  Fac prima menţiune: în acest dosar nu există nicio 
plângere din partea niciunei persoane, după cum vedeţi şi în ordonanţa pe care aţi avut-o s-o studiaţi. În 
această ordonanţă, eu, evaluatorul, comisia de Lege 10, alţi membri ai Primăriei, unii dintre notificatori, 
unii dintre cei care au cumpărat terenuri de la notificatori şi aşa mai departe, suntem acuzaţi că în mod 
intenţionat am subevaluat valoarea terenurilor care au fost retrocedate în compensare şi că suntem acuzaţi 
de abuz în serviciu pentru acest motiv. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Care „noi”? Cine a făcut evaluarea ? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, toţi care sunt trecuţi în ordonanţă aia, vreo 30 de inşi. 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi, la comisie am făcut evaluarea ? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 V-am explicat, foarte clar: evaluatorul. Lăsaţi-mă pe mine să termin şi, după aia, dacă mai aveţi 
întrebări, să-mi puneţi, Eu vă spun ce zice procurorul. Vă spun care-i procedura. V-arăt documentele. 
Orice mă întrebaţi, eu v-arăt documente. 
 Această ordonanţă a procurorului, având în vedere că nu există nicio plângere la adresa mea sau a 
comisiei, sau a cuiva, se bazează pe un raport de constatare făcut de un specialist, angajat al DNA-ului, 
aşa cum v-a spus şi doamna Marcela Enache. 
 Acest raport întocmit de specialist...Ca să înţelegeţi dumneavoastră, în România sunt două 
categorii de oameni licenţiaţi care pot face evaluări imobiliare: sunt experţii tehnici judiciari de pe lângă 
judecătorii şi tribunale şi curţi de apel; şi sunt evaluatori autorizaţi ANEVAR, cei cu care Primăria 
lucrează. 
 DNA-ul, în loc să comande o expertiză neutră, aşa cum domnul Preşedinte Băsescu a beneficiat în 
dosarul „Flota” de trei expertize: prima – în care îl acuza; a doua – care o confirma pe prima; şi ultima, 
cea prezentată de dl.Morar acum două săptămâni – care spunea că, de fapt, nu-i niciun prejudiciu şi s-a şi 
închis dosarul... Discutăm de expertize, comandate de dl.Morar, de procurorul în cauză. Pentru că este... În 
Codul de procedură penală este obligatorie realizarea unei expertize de un expert tehnic judiciar. DNA-ul 
însă, în cazul în spetă, nu comandă nicio expertiză şi vine cu un raport de constatare făcut de angajatul lor, 
aşa cum aţi văzut acolo. Raportul de constatare este semnat de doi indivizi: un economist, Macovei, care, 
în conformitate cu legislaţia, n-are dreptul să facă evaluări, pentru că n-are studii de specialitate, şi de 
dl.Cucoară Cătălin. Acest domn, Cucoară, a fost expert tehnic şi judiciar pe lângă instanţele constănţene, 
după care, a trecut angajat la DNA şi şi-a pus semnătura în calitate de specialist. Numai că, am aici, în faţa 
dumneavoastră, decizia de sancţionare, toate documentele pot fi consultate, nr.65 din 23  martie 2007. 
Decizie de sancţionare, a Ministerului Justiţiei. Şi se scrie aşa: „Art.1 – Se sancţionează cu suspendarea 
dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare, pe o perioadă de un an, domnul Cucoară Ion Cătălin, 
expert tehnic judiciar, specialialitatea topografie, geodezie, cadastru.” Domnul respectiv face recurs la 
Ministru. Şi răspunsul, uitaţi: „Ministerul Justiţiei – Cabinetul Ministrului...HOTARĂRE....Respinge 
plângerea  formulată de domnul expert tehnic Cucoară Ion Cătălin împotriva deciziei prin care acesta a 
fost sancţionat cu suspendarea dreptului de a efectua expertize tehnice judiciare, din motive imputabile 
lui.” Deci, asta s-a întâmplat în luna martie 2007. Domnul expert, suspendat din dreptul de a face 
expertize, se duce angajat la DNA şi, în luna mai 2007, întocmeşte raportul de constatare prin care sau în 
baza căruia noi toţi  suntem acuzaţi că am subevaluat terenurile în momentul retrocedării şi a vânzării, 
pentru că suntem acuzaţi de un prejudiciu de 32 de milioane de Euro, eu şi alţi colegi de-ai mei, în 
momentul în care  s-a vândut terenul de sub Cazinoul din Mamaia. Deci, această ordonanţă pe care o citiţi 
se referă, atât la retrocedări, cât şi la vânzarea terenului de sub Cazinoul din Mamaia, unde 
dumneavoastră, că eu n-am avut nicio atribuţie, s-a delimitat cu Apele Române, s-a făcut hotărâre de 
consiliu local că intră în patrimoniu, a trecut de prefect, s-a dus, a intabulat la Cartea Funciară, s-a dat o 
altă hotărâre de consiliu că se vinde terenul de sub Cazino, s-a comandat raport de evaluare, ca şi în cazul 
retrocedărilor, s-a vândut, domnii procurori acuză că a fost vândut domeniul public al statului şi că a fost 
subevaluat. Deci, în ordonanţa aia sunt acuzaţii atât privitor la retorcedări cât şi la această vânzare.  
 Bun. Acuma, ca orice cetăţean din România, care încep să fiu acuzat, am solicitat DNA-ului să 
dispună o expertiză judiciară neutră. Uitaţi rezoluţia, dată de către procuror în acest dosar, în care spune 
aşa: „Respingerea cererii pentru efectuarea unei expertize formulată de învinuiţii Constantin Nicuşor, 
Mazăre Radu” şi aşa mai departe. Uitaţi rezoluţia, o am aici, în condiţiile în care Preşedintele Băsescu a 
avut trei expertize neutre. Merg mai departe. Constatând acest lucru, că procurorul refuză realizarea unei 
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expertize, am comandat un raport de expertiză tehnică extrajudiciară privind  evaluarea terenurilor din 
staţiunea Mamaia şi municipiul Constanţa. Comisia experţilor, formată din trei experţi: ing.Ciocoiu – 
expert tehnic judiciar; ing.Diaconescu – expert tehnic judiciar; dr.ing.ec.Mihai Petre – expert evealuator 
imobiliar, membru ANEVAR. Ce a făcut această comisie ? Mai am puţin şi am terminat. Această comisie 
a făcut următorul lucru. A venit şi mi-a spus aşa: „Domnu’ primar, vă rog frumos să ne puneţi la dispoziţie 
terenurile vândute, vândute la licitaţie de Consiliul Local în aceeaşi zonă cu terenurile care au fost 
retrocedate, şi în aceeaşi perioadă.”. Şi se regăsesc toate pe planşă. Uitaţi-le, că sunt pe planşă, aici: 
terenuri retrocedate şi terenuri vândute la licitaţie. Au studiat aceste terenuri şi au ajuns la concluzia că 
toate valorile încasate în urma licitaţiei sunt mai mici decât valorile date de evaluator. Şi au tras concluzia 
că nu există nici un prejudiciu, pentru că licitaţia este cea mai elocventă dată despre valoarea unui teren la 
momentul respectiv când a fost scos pe piaţă. A fost retrocedat teren – spaţiu verde, spaţiu verde în 
staţiunea Mamaia, cu 10 dolari. Au spus: „Ia să vedem, în perioada respectivă s-a vândut teren – spaţiu 
verde ? Da, s-a vândut. Cu cât? Cu 9 dolari, cu 8 dolari, cu 10 dolari.” Şi ăsta era preţul la licitaţie. Un 
singur lucru vă mai spun. Vreau să vă citesc practica Comisiei Europene pentru Drepturile Omului. Zice 
aşa, în cauza Bonisch contra Austriei, un cetăţean care a ajuns la CEDO, la Strasbourg, să se judece, şi hai 
să vedem ce spune Curtea: „ Curtea a statutat faptul că reclamantul nu a avut posibilitatea de a propune un 
expert care să contrazică concluziile prezentate de expertul propus de procuror. A fost considerată o 
încălcare a art.5 din Convenţia Drepturilor Omului.” Aşadar, în cazul în speţă, procurorul ar fi dispus o 
expertiză judiciară neutră şi mie nu mi-ar fi permis să-mi pun un expert, parte, şi ar fi fost considerat că 
mi-a fost încălcat dreptul la apărare. Dar noi suntem în speţa în care procurorul refuză realizarea unei 
expertize judiciare. Eu atât am avut a vă spune. 
 Deci, ca să concluzionez, pe de-o parte, atât Consiliul local, la vânzare, cât şi comisia de Lege 10 
are raport de evaluare care să-i stabilească preţul. Există raport extrajudiciar care confirmă că nu este nici 
un preţ supra...subevaluat, făcut de experţi judiciari neutri, şi, pe partea cealaltă, avem, din partea DNA-
ului, raportul de constatare făcut de dl.Cucoară care-i suspendat. Acuma, dumneavoastră trageţi singuri 
concluziile şi deliberaţi dacă consideraţi că trebuie să vă constituiţi parte civilă bazându-vă pe raportul 
făcut de dl.Cucoară, suspendat, angajat al DNA-ului. Mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul consilier Moga! 
 
 Dl.Nicolae Moga 
 Să auzim punctul de vedere al comisiei 5. 
 
 Se fac comentarii în sală. (La sfârşit.) 
 
 Dl.Nicolae Moga  
 Cum la sfârşit ?La sfârşit...?! 
 
 Se fac comentarii în sală.( Nu la sfârşit...) 
  
 Dl.Gheorghe Stoica  
 Vă rugăm comentarii...domnu’ consilier...! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Cred că ar fi bine să ascultăm părerea comisiilor, ca să ştim... 
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  Dl.Nicolae Moga 
 Ca să ştim. Aţi fost atent ce zice...toată stenograma şedinţei se va duce, în plic, la DNA. Deci, 
haideţi să aflăm şi punctul de vedere al comisiei şi după aia discutăm. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Să fie o informare completă. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rog ! 
 
 Dl.Dănuţ  Nicuşor Moisoiu-Atanasiu 
 „În urma adresei către CLM, de la DNA, nr.29564 din 25.02.2008, prin care se solicită punctul de 
vedere al CLM prin HCLM: 
 În urma dezbaterii adresei, în unanimitate, Comisia nr.5- juridică, pentru a se putea pronunţa în 
cunoştinţă de cauză, solicită o expertiză financiar-judiciară şi tehnică, făcută de un expert judiciar 
autorizat ANEVAR.” Deci, toată comisia, noi am citit materialul, am stat la comisie circa trei ore. Deci, 
noi nu avem nici competenţa de a evalua această solicitare şi nu avem experienţă multă să ne exprimăm, 
decât după ce avem o expertiză autorizată. 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ Bileca! 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Stimaţi colegi, să-mi daţi voie să vă prezint avizul comisiei de buget-finanţe, să-mi daţi voie să vă 
citesc....în prima parte, şi să fac şi o propunere. „Referitor la adresa nr.29564 din 25 februarie 2008, a 
DNA către Consiliul Local al Municipiului Constanţa: Se lecturează conţinutul adresei respective. 
Comisia exprimă următoarea opinie: întrucât nu există un raport de expertiză judiciară, semnat de un 
expert autorizat ANEVAR- neutru nu ne putem pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei unui prejudiciu 
cauzat Consiliului Local. Ca atare, comisia nu poate solicita Consiliului Local să se constituie parte 
civilă.” Acesta este avizul, şi vă rog să-mi daţi voie, ca şi consilier local membru în Consiliul Local 
Municipal Constanţa, să fac următoarea propunere domnilor consilieri, spre a o lua în dezbatere şi a o 
vota. Părerea mea este că nu e de competenţa noastră să solicităm organelor statului să facă expertiză. Este 
de competenţa organelor statului să se gândească şi să-şi organizeze activitatea  aşa cum consideră dânsele 
că au obligaţia legală s-o facă. Eu vă propun  să nu solicităm niciun fel de expertiză, că nu e problema 
noastră şi ....să....ca atâta vreme cât nu avem un document legal întocmit, care să constate vreun 
prejudiciu, să nu ne constituim parte civilă. Mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnul Bileca ! 
 
 Dl.Nicolae Bileca 
 Mulţumesc, domnu’ preşedinte!După cum bine cunoaşteţi, eu nu sunt jurist. Cunosc şi ştiu însă 
nişte principii după care se orientează justiţia, anume: că dreptatea nu ţi se dă dacă o ai, ci dacă şti s-o ceri. 
Din punctul acesta de vedere, vreau să-i asigur, pe toţi constănţenii şi pe toţi consilierii, că ştim să apărăm 
interesele Constanţei şi ale constănţenilor. Un prim punct de vedere. Un al doilea punct de vedere, după 
care se judecă, este că inocenţa sau vinovăţia se stabileşte numai de instanţă, nu de nişte rapoarte făcute de 
nişte instituţii ale statului. Un al treilea principiu al justiţiei după care funcţionează, este că trebuie să 
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audiezi şi cealaltă parte. De vreme ce nouă ni se refuză o expertiză judiciară sau extrajudiciară, consider că 
nu avem menirea să ne putem constitui în parte. Un al patrulea principiu al justiţiei este... termene de 
comparaţie....Nu se poate judeca într-un fel la Bucureşti, într-un fel la Arad şi în alt fel la Constanţa; sunt 
şi principii, statuate de dreptul civil de pe vremea răposatului, şi sunt valabile, absolut, şi la momentul 
actual. Şi, dacă am ajuns la momentul actual, mi se pare că este un abuz foarte mare, cras şi am spune, 
dacă ni se refuză dreptul la  autoapărare. Acestea sunt consideraţiile mele şi vă mulţumesc că m-aţi 
ascultat! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ preşedinte....! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm, domnu’ consilier ! 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domn’e, acuma, lăsând la o parte orice fel de adversitate politică, trebuie să luăm, totuşi, în 
discuţie această chestiune care este deosebit de sensibilă. Adică, la modul cel mai serios, nu trebuie să 
fugim de a avea un punct de vedere foarte concret. Domnul consilier Stroe, după câte am înţeles, a 
propus... să luăm  o hotărâre, astăzi.... 
  
 Dl.Felix Stroe 
  Să nu ne constituim parte civilă.  
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Să luăm o hotărâre azi.... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Dumneavoastră aţi propus să nu ne constituim parte civilă. Sigur, noi o să luăm în discuţie 
propunerea dumneavoastră. Şi, ca să luăm o hotărâre, doamna Enache, da...? Deci, noi putem să luăm o 
hotărâre, pe loc, având în vedere că avem şi rapoartele celor două comisii de specialitate, respectiv 
comisia juridică şi comisia de buget-finanţe. Sigur, probabil domnul consilier Stroe va fi iniţiatorul acestui 
proiect de hotărâre, nu? Cum scrie la carte, trebuie să avem toate documentele în regulă, ca să luăm astăzi 
o hotărâre. Dar, până la a lua o astfel de hotărâre, noi trebuie să analizăm...eu ştiu... cât de cât... foarte 
obiectiv ceea ce se întâmplă. Deci, în momentul în care primim o astfel de adresă, şi poartă antetul 
Ministerului Public, da?, şi la care se anexează un raport de constatare...deci, repet, este anexat un raport 
de constatare, nu este anexată o expertiză făcută de un expert autorizat, membru ANEVAR; mai mult 
decât atât, făcută de un...aşa-zis expert, care, deşi sancţionat de Ministerul Justiţiei pentru mai multe fapte 
care le-a....făptuit dânsul în executarea mandatului său de expert judiciar... da?, trebuie să analizăm  foarte 
bine acest lucru. 
 Eu, din câte am înţeles, domnul primar Radu Mazăre a comandat o expertiză extrajudiciară. Nu, 
domnu’ primar ? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 E adevărat. V-am prezentat-o. Este aici. 
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 Dl.Tiberiu Nemet 
 Deci, o altă expertiză decât acea expertiză! Care a fost făcută atunci când au fost retrocedate 
terenurile şi când au fost scoase la vânzare, nu? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, să vă citesc concluziile. Este un raport de expertiză în....A fost prezentat în comisie. Este un 
raport de expertiză extrajudiciară, e-adevărat. Asta înseamnă că n-a fost comandat de către procuror. Este 
întocmit de trei experţi judiciari. A fost...Hai să vedem unde-i data...de întocmire, că nu văd unde e. De 
asta mă uitam. Unde ? Nu e pe prima...Haideţi, că vă citesc finalul.  
Se fac comentarii în sală. (Când a fost comandat?) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu l-am comandat în vară şi a fost gata în toamnă. O să mă uit, să vă dau data exactă. Spune aşa, în 
final, şi domnul preşedinte de comisie poate confirma: 
 
 (Alături, lângă domnul preşedinte de şedinţă şi domnul primar, se află dl.consilier Dănuţ Nicuşor 
Moisoiu-Atanasiu, preşedintele Comisiei nr.5 – juridică.) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 „În concluzie, comisia de evaluare consideră că nu există prejudiciu rezultat din evaluarea 
terenurilor de către SC CADASTRU CONSULTING SRL” cel care a făcut evaluările pentru Primărie  „ 
iar rezultatele obţinute, în evaluare, de către specialiştii DNA sunt eronate, cu tendinţă de majorare, în 
unele cazuri, excesivă, a valorii terenurilor. Semnătură, Comisia de evaluare, Preşedintele comisiei ing. 
Ciocoiu – expert tehnic judiciar; membri:...inginer....dr.inginer....Ştampilată” Ăsta este.  
 
 Se fac comentarii în sală. (Deci....?!) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Concluzia raportului extrajudiciar, pe care vi-l propun eu „pe viu”... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ primar, eu n-am terminat! Deci, noi ce avem aici? Avem: un raport de constatare, sub 
semnătura Ministerului Public; o expertiză, făcută de Cadastru Consulting sau cum se numeşte, pe baza 
cărora....ăăă...Consiliul Local a vândut şi... pe bază de raport...au fost retrocedate, în compensare anumite 
terenuri. Da? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Corect. 
  
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi.... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi raportul extrajudiciar. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Şi, în plus, un raport care a fost comandat de către.... 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Învinuit...Învinuit...  
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Acuzaţi... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aşa. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 De către acuzaţi, da? Extrajudiciar, făcut tot de nişte experţi. Care ce face ? Confirmă raportul 
făcut de Consulting sau cum se cheamă. Păi, în aceste condiţii, noi pe cine să credem, domnu’ primar sau 
domnilor colegi? „Pe procuror!” zice domnul....consilier Marin. Pe cine să credem ? Să credem un raport, 
făcut de un expert evaluator care a câştigat licitaţia pentru a-şi exercita misiunile? Două comisii de 
evaluatori sau un raport de constatare făcut de un expert....expert....? 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Suspendat. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Expert suspendat?! Nu ştiu, haideţi să discutăm! Pe cine să credem? Că, până la urmă, chestiunile 
sunt foarte importante! În momentul în care trebuie să ne constituim parte civilă, noi trebuie să ne 
constituim parte civilă...argumentat, domn’e! Adică, noi trebuie să avem nişte argumente. Adică, trebuie 
să fim într-adevăr siguri că suntem prejudiciaţi. 
 
 Se fac comentarii în sală. (Corect.) 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Da? Adică, nu putem să ne jucăm cu libertatea unor oameni. Deci, nu putem să ne judecăm....să ne 
jucăm cu libertatea unor oameni, de dragul unor.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Deci, domn’e...staţi puţin! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 În momentul în care noi suntem aici, ca reprezentanţi ai cetăţenilor, avem responsabilitate! 
Oamenii ne-au trimis aici să le reprezentăm interesele. Pe bune! Şi avem şi responsabilitatea... să nu ne 
ascundem după... scaun sau după, eu ştiu, carnetul de partid. La modul cel mai serios! Deci... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 În momentul de faţă.... 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Domnu’ consilier Stroe, dumneavoastră aţi făcut o propunere. Eu cred că domnul preşedinte de 
şedinţă ar trebui să supună aprobării propunerea pe care a făcut-o domnul consilier Stroe, să vedem care 
este, de fapt, punctul de vedere al Consiliului, pe baza căruia, sigur că, trimitem şi răspunsul respectiv. 
Mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Domnu’ consilier...şi preşedintele comisiei juridice! 
 
 Dl.Dănuţ Nicuşor Moisoiu-Atanasiu 
 Deci, îmi pare rău să vă spun, dar, în momentul de faţă, eu, consilier, şi comisia juridică constatăm 
că nu ne putem  exprima o opinie că sunt sau nu prejudicii. După care am făcut această expertiză, şi de-
abia atunci să ne exprimăm. Deci, în momentul de faţă, avem un raport...Facem abstracţie de dl.primar sau 
de....altceva... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
  
 Dl.Dănuţ Nicuşor Moisoiu-Atanasiu 
 Noi suntem consilieri. Deci, pe bază de raport,  neutru şi autorizat, de-abia atunci putem să ne 
pronunţăm să solicităm să constituim parte civilă. Şi eu cred că nici măcar atunci; cred că tribunalul ar 
trebui să spună dacă există prejudiciu şi dacă... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Dănuţ Nicuşor Moisoiu-Atanasiu 
 Dar eu am făcut o propunere din partea comisiei 5. Rugămintea e să votăm propunerea mea. Nu 
trece, o votăm pe următoarea. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, e aceeaşi. 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Păi, staţi puţin, domnu’ primar ! Păi noi acum avem două puncte de vedere diferite a două 
comisii.... 
  
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Nu sunt diferite, e aceeaşi... 
 
 Dl.Tiberiu Nemet 
 Nu, e adevărat! Eu am propus să votăm punctul de vedere al comisiei 1, care e altfel decât al 
comisiei 5... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Nu, nu e altfel....) 
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 Dl.Gheorghe Stoica 
 Dacă-mi permiteţi!  
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Dacă-mi permiteţi! 
  
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Să concluzionăm, în urma celor două avize de la comisii. Şi permiteţi-mi să citesc o concluzionare 
cu care.... 
 
 Se fac comentarii în sală. (La care...) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Cu care să fiţi de acord. Punem un singur articol: 
 Art.1 – Consiliul Local al Municipiului Constanţa formulează următorul punct de vedere: întrucât 
nu există raport de expertiză judiciară, semnat de un expert judiciar autorizat ANEVAR, neutru, nu ne 
putem pronunţa asupra existenţei sau inexistenţei unui prejudiciu cauzat Consiliului Local Constanţa.  
 
 Se fac comentarii în sală.(Corect.) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Dacă se poate completa cu ceva...? Nu cred că este nevoie... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Nu, nu e.) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Nu este nevoie, pentru că este esenţial.  
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Îl recitesc... 
 
 Se fac comentarii în sală.(E corect.Lăsaţi-l aşa! E exact ce...) 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă rugăm frumos! Deci, l-aţi înţeles. Este scris. Este concluzionat în urma avizelor celor două 
comisii de specialitate, în urma prezentării de către documentaţie. Vă rugăm frumos, la vot! 
 Cine este pentru ? Nevăzând cartonaşe roşii, nimeni împotrivă şi nimeni nu se abţine. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru. 
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 Dl.Gheorghe Stoica  
 Vă mulţumim frumos! Cred că este o concluzie şi o hotărâre înţeleaptă şi bazată pe documente. Vă 
mulţumim foarte, foarte mult ! Domnul primar vrea să vă spună ceva. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnilor şi eu vă mulţumesc pentru faptul că interesele politice n-au stat mai presus decât 
libertatea oamenilor. Politica e politică, iar dreptatea, eu cred că  trebuie să fie dreptate pentru oricine. 
 Mulţumesc ! 
 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Declar închise lucrările şedinţei extraordinare de azi. Vă mulţumesc pengtru participare! 
 
 
        PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 
  
 SECRETAR,          Gheorghe Stoica 
 
           Marcela Enache 


