
 1

ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 
 
 

 
PROCES-VERBAL 

 
 

 Încheiat astăzi, 04.07.2008, orele 11,00, în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă: dl.primar Radu Ştefan Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, d-ra 
judecător Prisecaru Iuliana, 22 de consilieri, funcţionari publici din aparatul propriu de 
specialitate  al Primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. 
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCLM nr.304/2008, de domnul consilier 
Stoica Gheorghe. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Bună ziua, doamnelor şi domnilor consilieri, bună ziua, doamnei judecător Prisecaru 
Iuliana, invitata acestei şedinţe de consiliu, şedinţă extraordinară, bună ziua, domnule primar, 
stimaţi invitaţi. Este o şedinţă deoasebită, pentru care mi-am permis să mă ridic în picioare 
pentru că, astăzi, oraşul Constanţa, Consiliul Local Constanţa primeşte, oficial, prezenţa 
domnului primar Radu Ştefan Mazăre ca primar al municipiului Constanţa. De ce spun că este 
o şedinţă deosebită? Pentru că, cu ajutorul lui Dumnezeu, majoritatea dintre dumneavoastră şi 
noi am fost alături de domnul Radu Ştefan Mazăre de la începutul mandatului şi ştim toată 
truda dânsului pentru oraşul Constanţa şi pentru constănţeni, ştim realizările, ştim încercările 
de realizări, pentru că au fost şi piedici acestor realizări, să nu se îndeplinească, şi, uite, astăzi, 
domnul Radu Ştefan Mazăre, primarul nostru, este la al treilea mandat şi Dumnezeu să-I ajute 
la cât s-or putea de multe mandate în folosul cetăţenilor şi locuitorilor oraşului Constanţa. 
 De aceea, vă rog să-mi permiteţi la această şedinţă deosebită, unică, să dăm cuvântul 
doamnei judecător Prisecaru Iuliana, care ne va aduce în faţă hotărârea Judecătoriei vizavi de 
validarea candidaturii domnului primar Mazăre.  Îi mulţumim de prezenţă şi o invităm să ne 
citească hotărârea instanţei. 
 
 D-na Iuliana Prisecaru 
 Biroul Electoral de Circumscriţie Constanţa a înaintat instanţei, la data de 4.06.2008, 
competenta spre soluţionare, cererea de validare a alegerii în  funcţia de primar al municipiului 
Constanţa, urmare a desfăşurării alegerilor locale din data de 01.06.2008, a domnului Radu 
Ştefan Mazăre, ataşând procesul-verbal privind centralizarea voturilor, constatarea rezultatului 
alegerilor şi atribuirea mandatului pentru funcţia de primar al municipiului Constanţa în 
vederea realizării acestuia. 
 Analizând actele circumscrise dosarului, instanţa a reţinut că: 

- potrivit procesului verbal sus menţionat, candidatul Radu Ştefan Mazăre a obţinut 
un număr de 86357 de voturi valabil exprimate, numărul minim necesar de voturi 
valabil expimate pentru alegerea primarului fiind de 62894; 
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- prin certificatul doveditor al alegerii a fost declarat ales pentru atribuirea 
mandatului de primar dl.Radu Ştefan Mazăre, candidat propus de Partidul Social 
Democrat; 

- petentul a făcut dovada depunerii raportului detaliat al veniturilor şi cheltuielilor 
electorale la Autoritatea Electorală Centrală, cu conţinutul legal prevăzut de art.38 
din Legea nr.334/2006 şi în  acest sens a depus la dosar Monitorul Oficial al 
României, Partea I, nr.447 din 16 iunie 2008. 

 Verificându-se condiţiile de validare a mandatului de primar, prevăzute de art.31 alin.4 
din Legea  215/2001, instanţa constată că sunt întrunite condiţiile de eligibilitate, iar alegerea 
primarului nu s-a făcut prin fraudă electorală constatată în condiţiile legii privind alegerile 
locale. 
 Faţă de considerentele expuse mai sus, instanţa, în temeiul art.58 alin.1 din Legea 
215/2001 va dispune validarea în funcţia de primar a numitului Radu Ştefan Mazăre pentru 
municipiul Constanţa, judeţul Constanţa, candidat propus de Partidul Social Democrat, 
conform rezultatelor din turul I de scrutin din data de 01.06.2008. 
 

PENTRU ACESTE MOTIVE 
ÎN NUMELE LEGII 

HOTĂRĂŞTE: 
 Validează alegerea Primarului Municipiului Constanţa, jud.Constanţa în persoana 
domnului Radu Ştefan Mazăre, reprezentant al Partidului Social Democrat, conform 
rezultatelor din turul I de scrutin, din 01.06.2008.  
 Irevocabilă. 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Felicitări domnului primar şi îi spunem “La mulţi şi fericiţi ani!” în fruntea 
municipiului Constanţa, pentru binele nostru, al tuturor. Domnule primar, vă  rugăm, acum să 
depuneţi jurământul. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Mulţumesc, domnişoara judecător! Mulţumesc, domnilor consilieri! 
 “Subsemnatul Radu Ştefan Mazăre, Primar al Municipiului Constanţa, 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 în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Acestea fiind zise, la treabă! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Vă mulţumim de prezenţă. Domnul primar urează tuturor toate cele bune şi acum să ne 
spună două cuvinte. Promisiuni, măcar …Faceţi-ne promisiuni. 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Domnilor consilieri, este al treilea mandat, am lucrat până acum cu două consilii locale. 
Cu amândouă consiliile locale am avut o colaborare fructuoasă, am avut o colaborare bună 
pentru bunul mers al oraşului. Sunt convins că şi în aceşti următori 4 ani de zile, împreună cu 
dumneavoastră vom reuşi să ducem la îndeplinire tot ceea ce am promis constănţenilor. 
Mulţumesc ! 
 
 Dl.Gheorghe Stoica 
 Declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă mulţumim pentru participare! 
 
 
        PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 
  
 SECRETAR,          Gheorghe Stoica 

 
 

           Marcela Enache 
 
 
 
 
 


