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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

 Încheiat astăzi, 22.10.2008, orele 13,00, în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă: dl.primar Radu Ştefan Mazăre, 26 de consilieri (absentează 
dl.consilier Cătălin Filişan), d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul 
propriu de specialitate  al Primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Procesul-verbal al 
şedinţei din data de 14.08.2008 a fost înmânat, împreună cu materialele pentru şedinţă, pe 
suport magnetic (CD). Nu sunt comentarii cu privire la continutul acestuia. 
 Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.412/2008, 
de doamna consilier Antoanella Marinescu. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Bună ziua, stimaţi colegi, domnule primar şi stimaţi invitaţi! Înainte de a începe şedinţa 
noastră de consiliu local, am rugămintea să-l ascultăm pe Înaltpreasfinţitul Teodosie. 
 
 Înaltpreasfinţitul Teodosie Snagoveanu 
 Domnule primar, domnilor viceprimari, domnilor consilieri, am venit cu un mesaj scurt 
şi précis, pentru Constanţa, şi pentru Arhiepiscopia Tomisului, în general. Este vorba despre un 
eveniment care va avea loc pe 2 noiembrie, am fost şi noi luaţi, puţin, prin surprindere, şi 
anume, cea mai mare personalitate a Dobrogei şi a României din primele veacuri este 
întemeietorul erei creştine. Nu ştiu dacă ştiţi că, până în secolul al VI-lea, anii se numărau de la 
zidirea Romei. Abia din secolul al VI-lea, de la începutul secolului al VI-lea, anii se numără de 
la Cristos. Aceasta se datorează unui străromân, Dionisie Exipol, care e originar de aici. El a 
făcut calendarul de la Cristos. Dar nu numai atât, este autorul calendarului, dar şi cea mai mare 
personalitate a timpului său. El a fost…a plecat, de mic, din Dobrogea, a ajuns la Roma. 
Vorbea şi scria, la fel de bine, greceşte şi latineşte, încât el a tradus toate documentele 
teologige şi hotărârile sinoadelor egumenice din greceşte în latinesşte. A fost sfetnicul a zece 
papi de la Roma. O personalitate fără egal. Se aştepta, de multă vreme, ca această personalitate 
să fie pusă în valoare, pentru că a avut o viaţă curată, a fost un călugăr smerit. De aceea şi 
numele i-a rămas …Exipol înseamnă cel smerit. A fost un călugăr smerit, deşi avea multă 
ştiinţă de carte. Şi va fi proclamat în ziua de 2 noiembrie, după ce se va face proclamarea 
generală la Bucureşti. Aici, va fi proclamarea locală, va veni Preafericitul Părinte Patriarh 
Daniel şi, de asemenea, tot sinodul mitropolitan, peste 10 ierarhi, toţi preoţii noştri, câteva sute 
de preoţi şi mii de credincioşi vor fi la Catredala Episcopiei Tomisului. De asemenea, vom 
avea nişte volume pregătite pe care să le scoatem cu acest prilej, cu Catedrala Patriarhală şi cu 
vestigiile noastre care atestă valoarea creştinismului din Arhiepiscopia Tomisului, care este 
unic, pentru că, în secolul al V-lea,  aşa cum v-am mai spus, existau aici, pe teritoriul 
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Dobrogei, 15 scaune episcopale, cum n-a existat în toată creştinătatea. Aici, străromânii s-au 
creştinat mai repede decât alte popoare şi n-au opus rezistenţă Apostolului Andrei.  
 Pentru acest eveniment am venit să cer un ajutor domnului primar şi dumneavoastră, 
consilierilor locali, pe care vă şi invit, şi chiar am şi pregătit invitaţiile să vă trimit invitaţii 
nominale tuturor, să nu lipsiţi de la acest eveniment atât de important. Aşadar, dacă subscrieţi, 
subscrieţi pentru sufletul dumneavoastră, pentru eternitatea Constanţei şi a Dobrogei, pentru 
dragostea ce o aveţi faţă de Dumnezeu şi faţă de sfinţi. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Săru’ mâna, Înaltpreasfinţia voastră! Mulţumim pentru cuvintele frumoase! Ajutorul 
solicitat este de 500 de milioane de lei vechi. Am vorbit cu doamna director financiar, este în 
regulă, nu trebuie să facem rectificare de buget, putem acorda. Şi o să-l acord...chiar numai eu, 
am înţeles. Nu? 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Da, da... 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Trebuie hotărâre? Nu trebuie nicio hotărâre… nu trebuie nimic…Îl acordăm? În regulă! 
 
 Înaltpreasfinţitul Teodosie Snagoveanu 
 Mulţumesc! Vă doresc succes mai departe şi nu uitaţi că sunt alături de dumneavoastră! 
Nu vreau să vă ştiu altfel decât oameni de omenie şi oameni de comuniune şi de credinţă. Nu 
mă interesează culorile în care vă îmbrăcaţi, dar ştiu că sunteţi oameni buni. De aceea, vă 
mulţumesc foarte mult şi, încă o dată, vă invit, şi o să repet invitaţia în scris. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Acum, să trecem la treburile noastre. Conform prezenţei, suntem 26 de consilieri. 
Declar deschise lucrările şedinţei. Pe ordinea de zi de astăzi avem scoase punctele 25, 39, 62 şi 
64. Da, vă rog! 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Repetaţi, vă rog! 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Deci, din 94, câte avem înscrise, se retrag: 25, 39, 62 şi 64. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Vă rog să scoatem şi punctul 33. Este un PUZ unde lucrările deja au fost efectuate.
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul de vedere de la urbanism, vă rog! 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Să auzim punctul de vedere de la Corp Control, dl.Pripişi. 
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 D-na Marcela Enache 
 Este intrare în legalitate. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Dl.Pripişi, vă rog! 
 
 Dl.Ionuţ Pripişi 
 S-a constat efectuarea lucrărilor, i s-a aplicat amendă şi trebuia să aducă chitanţa. 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Mulţumim, domnu’ consilier, pentru vigilenţă! Se scoate şi punctul 33. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Vă supun la vot convocatorul cu puntele retrase:23,33,39, 62 şi 64. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Avem şi ordine suplimentară de zi. Ordinea suplimentară cuprinde 7 puncte şi se 
retrage punctul nr.3. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 O secundă, vă rog! La punctul 69 din convocator avem încă o anexă suplimentară, la 
vânzare prin negociere directă, pe care o veţi primi fiecare dintre dumneavoastră. 
 Sunteţi de acord? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Şi acum, supun la vot întreaga ordine de zi, deci convocatorul şi ordinea suplimentară. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Înainte de a începe cu punctul1 din convocator, îl rog pe dl.Baniuas Mircea Marius să 
depună jurământul pentru funcţia de consilier local. 
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 Dl.Mircea Marius Banias 
Subsemnatul Banias Mircea Marius, consilier în cadrul Consiliului Local 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. 

 
 D-na Antonella Marinescu 
 Am o rugăminte, deci, vreau să începem cu punctul nr.4 de pe ordinea suplimentară de 
zi, pentru că acesta atrage după sine, la convocatorul normal, modificarea bugetului şi vreau să 
începem cu punctul 4 de pe ordinea suplimentară de zi. 

Vă rog frumos, 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc ! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
 D-na Antonella Marinescu 

Punctul 4 de pe ordinea suplimentară: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea sutdiului de fezabilitate şi a principalilor 
indicatori tehnico-economici ai obiectivului de investiţii Deviere reţele electrice pentru 
construcţie nouă – corp sediu administrativ – Constanţa, al.Mălinului nr.4.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc ! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Acum, ne întoarcem la convocator şi începem cu punctul nr.1: 
 „Proiect de hotărâre  privind modificarea HCLM nr. 305/18.06.2008 pentru 
constituirea Comisiei de număre a voturilor. »  
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre ; 
 Aştept propuneri, vă rog frumos, în locul doamnei Amza Narcis. Da. PDL! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Din partea PD-L-ului, aştept o propunere! 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Pentru comisia de numărare? 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Da. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Îl propun pe dl.Gheorghe Florin. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.2: 
 „Proiect de hotărâre  privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2008. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre 
 Înainte de a supune la vot punctul nr.2, am un amendament pentru punctul 2 care 
provine de la punctul 4 de la ordinea suplimentară. Deci, amendamentul sună în felul următor: 
 „Pentru Serviciul de Administrare Creşe, amendament în sensul modificării anexei 3 
bugetul local, adică lista de investiţii, şi anume, la cap.68 „Asigurări şi asistenţă socială” se 
propune înscrierea unui obiectiv nou la poziţia 2 –„deviere reţele electrice pentru corp 
administrativ” cu suma de 79 mii lei, prin diminuarea poziţiei 1 de la acelaşi capitol 68 cu 
suma de 79 mii lei.” 
 Cine este pentru acest amendament? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Şi acum, vă supun la vot punctul nr.2, proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării 
bugetului municipal pe anul 2008. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.3: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificarii bugetului de venituri şi 
cheltuieli şi a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2008 al RAEDPP Constanţa. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.4: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea rectificării 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? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.5: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului tehnic de extindere a reţelei 
termice ‘’CT ZONA ENERGIA’’ şi a caietului de sarcini. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.6: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului, faza studiu de fazabilitate al 
obiectivului de investiţii « Construire centrala termică cu funcţionare cu gaze naturale în 
zona CFR-Palas, Constanţa. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.7: 
 „Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei Comisiei de analiză, 
validare şi prioritizare a dosarelor de locuinţe ieftine nominalizată prin HCLM 319/2008 
privind modificarea şi completarea HCLM 613/2007 privind aprobarea Programului de 
coordonare a modalităţii de construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate 
cumpărării. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Aici avem buletine de vot şi aştept propuneri. Este aceeaşi problemă, trebuie înlocuită 
d-na Amza Narcis, şi aştept propuneri din partea PD-L-ului. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Îl propun pe dl.Mircea Banias. 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Sunteţi de acord cu propunerea domnului consilier Moisoiu, pentru domnul Banias,ca 
să fie completat bultinul de vot? 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Mai sunt şi alte propuneri? Nu. Vor fi distribuite buletinele de vot şi noi trecem mai 
departe. 
 Punctul nr.8: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea Listei nominale cu solicitanţii pentru 
acordarea de subvenţii de la bugetul de stat pentru construirea de locuinţe proprietate 
personală, conform OUG nr. 51/2006 cu modificările şi completările ulterioare. »  
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.9: 
 „Proiect de hotărâre  privind modificarea organigramei şi statului de funcţii 
pentru aparatul de specialitate  al  Primarului municipiului Constanţa, aprobată prin 
HCLM nr. 336/25.07.2008.” 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.10: 
 „Proiect de hotărâre  privind modificarea componenţei comisiei de evaluare şi 
selecţionare a  asociaţiilor şi fundaţiilor, aprobată prin H.C.L.M.nr.497/23.12.2004. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre;  
 Aici avem buletine de vot ; ajung imediat la dumneavoastră şi noi putem trece mai 
departe. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.11: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea liniilor prioritare, a Regulamentului de 
organizare şi funcţionare a Comisiei de evaluare şi selecţionare a asociaţiilor şi 
fundaţiilor care acordă servicii de asistenţa socială, precum şi a Grilei de evaluare. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.12: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea studiului de fezabilitate pentru “Sistemul 
informatic pentru depunerea cererilor on-line şi managementul identităţii 
contribuabililor”.  
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.13: 
 „Proiect de hotărâre  privind aprobarea proiectului pentru « Sistemul informatic 
pentru depunerea cererilor on-line şi managementul identităţii contribuabililor. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.14: 
 „Proiect de hotărâre  privind organizarea şi desfăşurarea examenului de atestare 
în vederea îndeplinirii funcţiei de administrator de imobil, constituirea comisiei de 
atestare a persoanelor fizice pentru îndeplinirea funcţei de administrator de imobil 
precum şi procedura de retragere a atestatului de administrator de imobil. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Doamna secretar îmi spune că şi aici avem buletine de vot. Se vor împărţi buletinele şi 
noi mergem mai departe. 
 Punctul nr.15: 
 „Proiect de hotărâre aprobarea noului Regulament de Organizare şi Funcţionare 
pentru aparatul de specialitate al Primarului municipiului Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.16: 
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 „Proiect de hotărâre pentru modificarea  HCLM nr. 354/2001 privind înfiinţarea 
SPIT  Constanţa. » 
 - iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre;  
 Se fac comentarii în sală. (Am dori câteva explicaţii.) 
 
 D-na Narcis Halil 
 Modificarea priveşte doar încadrarea conducătorului unităţii în categoria ordonatorilor 
terţiari de credite de la ordonatori secundari, în conformitate cu prevederile Legii nr.273/2007, 
art.21 şi 22. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 E în regulă? 

Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.17: 
 „Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi 
funcţionare al SPIT VBL Constanţa.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.18: 
 „Proiect de hotărâre pentru organizarea în municipiul Constanţa a manifestărilor 
specifice sărbătorilor de iarna, precum şi a activităţilor caracteristice acestei perioade.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.19: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din HCLM nr. 
425/08.09.2008 privind aprobarea casării, dezafectării si valorificării unor mijloace fixe, 
proprietate privată a municipiului Constanţa, aflate în administrarea RATC, 
reprezentând linie de transport tramvai 102 de pe str. Zorelelor – bd. Alex. 
Lapusneanu. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru, 1 vot împotrivă. A votat împotrivă dl.Manea Victor. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.20: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Consiliului local al 
municipiului Constanţa în cadrul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară 
« DOBROGEA ». 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.21: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu necesar 
desfăşurării şedinţelor Consiliului local al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.22: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea art. 5 din Hotărârea nr. 17/25.01.2008 
privind « Programul de ranforsare şi reparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km. 
linie dublă de tramvai şi transformarea acesteia în carosabil auto şi a incintelor 
instituţiilor de învăţământ şi cultură din municipiul Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.23: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil apartamente 
S+D+P+6+8E, str. Mărţişor nr. 18, teren în suprafaţă de 1675,23 mp, proprietate SC 
ALFA BETA SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.24: 
 „Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr. 384/2005 privind aprobare 
PUD – Bloc de locuinţe S+P+2E, în sensul schimbării regimului de înălţime la D+P+4-5E, 
str. Garofiţei, teren în suprafaţă de 921 mp, proprietate SC CM ALFA BETA SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.25 este retras. Punctul nr.26: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Modificare regim de înălţime de la 
P+2E la P+3E, bd. Tomis nr. 55A, teren în suprafaţă de 51,52 mp, proprietate Irimia 
Gheorghiţă şi SC RODEX CENTER SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.27: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Modernizare şi extindere locuinţă 
parter, intrare în legalitate , str. Banu Mihalcea nr. 48 bis, teren in suprafaţă de 72,15 
mp, proprietate Muntean Vasile şi Coralia. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.28: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ – Construire imobil locuinţe 
2S+P+12E cu  spaţii comerciale la parter, bd. IC Bratianu nr. 54A, teren în suprafaţă de 
677,23 mp, proprietate SC EURO HOUSE CONSTRUCT SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.29: 



 12

 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire lăcaş de cult ortodox, str. 
Badea Cârţan fn, teren în suprafata de 904,06 mp, domeniu public al statului aflat în 
administrarea Direcţiei pentru Sport a Judeţului Constanta, închiriat către Lăcaş de cult 
ortodox . » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.30: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă P+1E+pod 
circulabil, str. Partizanilor nr. 15 lot 2,  teren în suprafaţă de 237 mp, proprietate Anghel 
Constantin şi Istina. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.31: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Lotizare teren pentru locuinţe 
P+2E+M, zona Palazu Mare, parcela A 483/3, teren în suprafaţă de 2008 mp, proprietate 
Bileca Virgil. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.32: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Extindere şi supraetajare locuinţă 
parter cu un etaj, str. Făgetului nr. 45A, teren în suprafaţă de 148,21 mp, proprietate 
Tămăşanu Ionel şi Crina. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.33 este retras. Punctul 34: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă D+P+1E şi 
parcare acoperită, zona Palazu Mare, parcela A 586/1/16/2 si 586/1/17/1,  teren în 
suprafaţă de 622 mp, proprietate Ciopa Cristian Zisu şi Roxana Mirela. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.35: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă D+P+1E +M, 
str. Fulgerului nr. 50, teren în suprafaţă de 236 mp, proprietate Durbală Niculae. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.36: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Extindere locuinţă parter, str. 
Theodor Burada nr. 15 bis,  teren în suprafaţă de 174 mp, proprietate Ibiş Sercin şi 
Loredana Florina. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.37: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Extindere locuinţă parter, str. 
Răsuri nr. 59B,  teren în suprafaţă de 180 mp, proprietate Zguma Dumitru şi Elena. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.38: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă P+1E, str. 
Anton Pann nr. 13,  teren în suprafaţă de 400 mp, proprietate Ionescu Răzvan Ion şi 
Carmen Mihaela. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.39 este retras. Punctul 40: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil locuinţe D+P+3E, 
str. Dimitrie Cantemir nr. 2 bis,  teren în suprafaţă de 308,85 mp, proprietate SC 
Modarex SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.41: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil apartamente 
D+P+5E cu spaţii comerciale la parter, str. Poporului nr. 45, teren în suprafaţă de 294 
mp, proprietate Chespi Tagedin şi Amet Samir. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.42: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă P+1E str. Sandu 
Aldea nr.33,  teren in suprafata de 345 mp, proprietate Petrache Mureş. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.43: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Consolidare şi extindere anexa 
parter, str. Chiliei nr.84 B,  teren în suprafaţă de 150 mp, proprietate Ionescu Gheorghe 
si Ionescu Vasile. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.44: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă D+P+1E, str. 
Străjerului nr.6A,  teren în suprafaţă de 213,08 mp, proprietate Bacale Hristu şi 
Liliana. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.45: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Extindere centrală termică, str. 
Industrială nr.1,  teren în suprafata de 75641 mp, proprietate SC ARGUS SA. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.46: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire hală depozitare produse 
agricole, extravilan, parcela A143/30/2,  teren în suprafaţă de 5925 mp, proprietate 
Nancu Enache şi Tudor Daniel. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.47: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire locuinţă S+P+1E+M, str. 
Rândunelelor nr.74A,  teren în suprafaţă de 218 mp, proprietate Brânză Sorin şi 
Graţiela. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Vă mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.48: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Extindere locuinţă parter cu P+1E, 
str. Petre Ispirescu nr.13,  teren în suprafaţă de 190 mp, proprietate Dîrzu Aurel şi 
Emilia. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.49: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil locuinţe 2S+P+3-
5-6E, str.Scafandrilor,  teren în suprafaţă de 1540,98 mp, proprietate Găman Valentin şi 
Steliana, Dogaru Paul şi Manuela, Stan Constantin Francisc şi Maria. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi împotrivă, 2 abţineri. S-au abţinut: dl.Banias Mircea şi dl.Pîrvulescu 
Valentin. Nu a trecut. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.50: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire orăşel lacustru, Lacul 
Siutghiol, zona Hotel Caraiman, Staţiunea Mamaia,  teren în suprafaţă de 5 ha, 
aparţinând domeniului public al statului. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru, 1 abţinere. S-a abţinut dl.Banias Mircea. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.51: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Construire teleschi nautic pe lacul 
Siutghiol, Staţiunea Mamaia, zona Restaurant „On Plonge Junior”, teren în suprafaţă de 
383,15 mp aparţinând domeniului public al municipiului Constanţa şi luciu de apă în 
suprafaţă de 6,5 ha, aparţinând domeniului public al statului.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru, 1 abţinere. S-a abţinut dl.Banias Mircea. 
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 Dl. Constantin Matei 
 Am o întrebare. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Da, vă rog! 
 
 Dl. Constantin Matei 
 Terenurile aparţin domeniului public... 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Exact. 
 
 Dl. Constantin Matei 
 Şi proprietarul investiţiei cine e? 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Planurile de urbanism general, zonal şi de detaliu, nu trebuie să aibă rezolvată problema 
proprietăţii în momentul când sunt adoptate... 
 
 Dl. Constantin Matei 
 Noi suntem de acord cu construirea... 
 
 Dl.Nicolae Nemirschi 
 Exact...Exact...Şi, după aia, când se ajunge la nivel de autorizaţie de construire, atunci 
trebuie făcută dovada titlului. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 E în regulă, da? Punctul nr.52: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Extindere şi  supraetajare sediu 
bancă, bd. Mamaia nr. 134-134B, teren în suprafaţă de 365 mp, proprietate SC BANCA 
TRANSILVANIA SA . » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.53: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil apartamente 
2S+P+5E, aleea Scafandrilor fn, teren în suprafaţă de 750,90 mp, proprietate Buricea 
Corina şi George Ionuţ.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
  



 18

 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru, 1 abţinere. S-a abţinut dl.Matei Constantin. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Sunt numai 700 de mp şi e vorba de o construcţie pe 5 nivele. Mi se pare foarte mic 
spaţiu. Şi mă refer la acces, parcare... 
 
 Se fac comentarii în sală.(Au fost şi pe suprafeţe mai mici...) 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Putem merge mai departe, da? Punctul nr.54: 
 „Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr. 560/2006 privind aprobarea 
PUD – Construire imobil D+P+4E – birouri şi alimentaţie publică, str.Traian nr. 76-80, 
zona BCR, teren în suprafaţă de 612,19 mp,potrivit actelor şi 794,19 potrivit 
măsurătorilor, proprietate SC CABLENET SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.55: 
 „Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr. 179/2005 si HCLM nr. 
362/2004 privind aprobare PUD – Bd. Mamaia, între unitatea militară(Dolce Vita) şi 
Staţia de Epurare, pentru terenul in suprafata de 519 mp, proprietate SC MVB GRUP 
SRL . » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.56: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Locuinţă D+P+1E, str. Dobrogei nr. 
102,  lot 2, teren în suprafaţă de 102 mp, proprietate SC TOPOCAD SERV SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.57: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Mansardare parţială locuinţă 
parter, str. Frunzelor nr. 51, teren în suprafaţă de 200 mp, proprietate Neagu Vasile 
Valentin şi Carmen Maria.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.58: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire show-room şi service 
citroen, zona Palazu Mare, DN 2A, parcelele VN 251/ si VN 251/10, teren în suprafaţă de 
5000 mp, proprietate SC ALPHA MOTORS SRL. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.59: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Modificare funcţiune imobil locuinţe 
de serviciu S+P+4E+M în unitate de cazare, bd. 1Mai nr. 107, teren în suprafaţă de 720 
mp, proprietate SC EUROPROIECT SRL.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.60: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil P+3-4E –birouri şi 
apartamente, str.Soveja nr. 21A-21B, teren în suprafaţă de 500 mp, proprietate Anastase 
George Eugen şi Agnes Alina.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.61: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil D+P+5E, birouri 
şi apartamente, bd. IC Brătianu nr. 6, teren în suprafaţă de 508 mp, proprietate Marica 
Ion şi Mariana.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.62 este retras. Punctul nr.63: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Construire imobil D+P+4-5E - spaţii 
comerciale şi locuinţe, str. Caşin lot. 1, teren în suprafaţă de 333 mp, proprietate 
Bordeianu Ion. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.64: 
 „Proiect de hotărâre privind modificare HCLM nr. 275/2007 privind aprobare 
PUD- Construire imobil locuinţe D+P+6-7E bd. IC Bratianu nr. 61 bis, teren în suprafaţă 
de 460 mp, proprietate SC MEDGAZ SRL – intrare în legalitate.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.65: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren în vederea construirii 
de locuinţe, zona Palazu Mare, parcela VN 285, teren în suprafaţă de  10900 mp, 
proprietate Tonescu Marieana.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.66: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUD - Lotizare teren în vederea construirii 
de locuinţe, zona Palazu Mare, parcela VN 280, teren în suprafaţă de  16100 mp, 
proprietate Soldatu Gheorghe, Alexa Gheorghe şi Alexa Elena.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.67: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobare PUZ - Lotizare teren în vederea construirii 
de locuinţe, str. Comarnic nr. 72, teren în suprafaţă de  39500,59 mp, proprietate SC 
MIROX EXIM SRL.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.68: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptare eroare materială din cuprinsul HCLM nr. 
291/2005. »  

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 O să trecem întâi la punctul 72, ca să aibă sens punctul 69. Punctul 72: 
 „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? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.69: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directa a unor 
bunuri imobile (terenuri sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului 
Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.70: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea listei spaţiilor cu destinaţia de cabinete 
medicale sau în care se desfaşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie 
vândute, în conformitate cu prevederile OUG nr. 68/2008. »  

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.71: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr. 471/24.09.2007-privind 
aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi clădiri) aparţinând 
domeniului privat al municipiului Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.73: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT 1, către SC ALMACONS SRL în 
vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării. ’’ 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.74: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei a terenului situat în zona Baba Novac – LOT 2, către SC ABC VAL SRL în 
vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’ 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.75: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT  3,  către  SC EUCASS  SRL  în 
vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’ 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.76: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT  4,  către  SC ARGOS SA  în 
vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’ 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.77: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT  5 si LOT 10,  către  SC METAL 
INTERTRADE SRL  în vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de 
construire de locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’ 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.78: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT  6,  către  SC IMVEST SA  în 
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vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’  

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.79: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT  7,  către  SC COM CM SA  în 
vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’  

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.80: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită, pe perioada derulării 
investiţiei, a terenului situat în zona Baba Novac – LOT 8 si LOT 9, către SC ARGOS SA 
în vederea realizării Programului de coordonare a modalităţii de construire de locuinţe 
ieftine pentru tineri destinate cumpărării.’’  

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.81: 
 „Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr. 529/2008 privind transmiterea 
unui teren situat în municipiul Constanţa, din administrarea Consiliului local al 
municipiului Constanţa în administrarea RADET Constanţa în vederea amplasării unei 
centrale termice. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.82: 
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 „Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al 
municipiului Constanţa în administrarea RATC Constanţa a terenului aferent căminului 
de nefamilişti din Constanţa, în str. Egretei nr. 13 A. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.83: 
 „Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate  a unei suprafeţe de teren de 
300,00 mp numitului Bulica Traian, veteran de război. »  

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.84: 
 „Proiect de hotărâre privind translatarea terenului prevăzut în HCLM nr. 
589/2006 anexa 1, poz. 2 în suprafaţă de 490,15 mp, situat în Staţiunea Mamaia, zona Bar 
Melody. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.85: 
 „Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor suprafeţe de teren situate în 
municipiul Constanţa în vederea înscrierii în Cartea Funciară. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.86: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul 
Constanţa şi Cocăneanu Constantin Ioan Dumitru. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru, 1 abţinere. S-a abţinut dl.Matei Constantin. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.87: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea HCLM nr.354/2001.” 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.88: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 714/12.12.2005 privind 
transmiterea în folosinţă gratuită către Agenţia Naţionala Antidrog – Centrul Prevenire, 
Evaluare şi Consiliere Antidrog Constanţa a spaţiului situat în Constanţa, aleea 
Mimozelor nr. 4 – în incinta Creşei nr. 5. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.89: 
 „Proiect de hotărâre privind revocarea HCLM nr. 534/2008 privind emiterea 
Acordului Consiliului Local al Municipiului Constanţa, în vederea transmiterii 
imobilului Pasaj rutier Filimon Sârbu din domeniul public al municipiului Constanţa în 
domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului Local Constanţa în 
administrarea Ministerului Transporturilor – Compania Naţională de Autostrăzi şi 
Drumuri Naţionale din România. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.90: 
 „Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului local al municipiului 
Constanţa, în vederea transmiterii imobilului ‘’Pasaj rutier Filimon Sârbu’’ din 
domeniul public al statului şi din administrarea Consiliului local al municipiului 
Constanţa în administrarea Ministerului Transporturilor-Compania Naţională de 
Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.91: 
 Am o veste bună, de la punctul 91 şi până la punctul 94 avem vot secret. O să le dau 
citire. Veţi primi buletinele de vot.   
 „Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Distribuţie a Energiei Termice Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
 Punctul nr.92: 
 „Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome de Transport în Comun Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
 Punctul nr.93: 
 „Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al Regiei 
Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
  
 Punctul nr.94: 
 „Proiect de hotărâre privind numirea Consiliului de Administraţie al SCIL 
Confort Urban. » 

- iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Pentru toate aceste hotărâri, trebuie să stabilim şi indemnizaţia membrilor şi eu vă 
propun să fie de 25% din remuneraţia lunară a directorului general. Aveţi alte propuneri? Nu. 
Atunci, supun la vot propunerea pe care am făcut-o. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
  
 D-na Antonella Marinescu 
 Trecem la ordinea suplimentară. Punctul nr.1: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea participării municipiului Constanţa, în 
calitate de membru fondator, în vederea înfiinţării Asociaţiei de Dezvoltare 
Intercomunitară Apă-Canal Constanţa.” 

-  iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.2: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea PUZ – Construire imobil apartamente 
2S+P+10E, cu spaţii servicii la parter, bd.I.C.Brătianu nr.26, teren în suprafaţă de 622 
mp, proprietate Zelca Costică şi Nicoleta, Vintilescu Aurelian, Halep Costea şi Chiraţa.” 

-  iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.3: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.290/2007 privind aprobare 
PUD – Construire imobil D+P+7E – birouri şi locuinţe, bd.Mamaia nr.158, teren în 
suprafaţă de 440 mp, proprietate SC Grain Sistem Service SRL.” 

-  iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.3 este retras, pe 4 l-am discutat, punctul nr.5: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Protocolului de înţelegere-cadru negociat 
în vederea execuţiei celor 18 blocuri de locuinţe în cadrul Obiectivului de interes public 
local „Programul municipal de construire locuinţe ieftine pentru tineri, destinate 
cumpărării şi lucrări pregătitoare şi tehnico-edilitare aferente” – Ansamblul Baba Novac, 
precum şi Antecontract de vânzare cumpărare-cadru.” 

-  iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Punctul nr.6: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr.529/13.12.2006 privind 
participarea municipiului Constanţa, în calitate de membru fondator, în vederea 
constituirii Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară Zona Metropolitană Constanţa.” 

-  iniţiator : Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 

   
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
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 D-na Antonella Marinescu 
 Vom lua o scurtă pauză până ce vom primi rezultatele votării. Rog membri comisiei de 
numărare a voturilor să  se întrunească pentru a proceda la deschiderea urnei şi la numărarea 
voturilor. 
 

- X – 
 
D-na Antonella Marinescu 

 Avem rezultatul votului de la punctul 7 din convocator. Comisia de numărare a 
procedat la deschiderea urnei şi numărarea voturilor de la proiectul privind modificarea 
componenţei Comisiei de analiză, validare şi prioritizare a dosarelor de locuinţe. Şi a fost 
propunere Banias Mircea - 22 de voturi pentru, împotrivă 2, anulat 1. 

Supun la vot hotărârea. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
- X - 

 
D-na Antonella Marinescu 

 La punctul 10, privind desemnarea membrilor comisiei de evaluare şi selecţionare a 
fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă socială şi care solicită subvenţii de la bugetul local, 
rezultatul votului este următorul: 
 - Racu Constantin   - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 
 - Pînzariu Irina Roxana - 21 de voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate; 
 - Prodan Ecaterina  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 
 - Ibraim Temur  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 
 - Stoica Gheorghe  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 

- Marinescu Antonella - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 
- Popescu Răducu  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 
- Drecşan Daniela  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate. 
Şi acum, vă supun la vot întreaga hotărâre. 
Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
- X - 

 
D-na Antonella Marinescu 

 Şi acum, la punctul 14, pentru  componenţa comisiei de atestare a persoanelor fizice 
pentru îndeplinirea funcţiei de administrator de imobil şi a membrilor supleanţi, rezultatul 
votului este următorul: 
 - Teşuleanu Gabriela   - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă, 2 anulate; 
 - Gongea Eduard   - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă, 2 anulate; 
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 - Vecerdea Simona   - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă, 2 anulate; 
 - Gheorghe Mirela   - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă, 2 anulate; 
 - Danciu Constantin   - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă, 2 anulate; 
Membri supleanţi :  - Cosma Gabriel - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate; 
   - Ou Costel  - 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 2 anulate. 
 
 Supun la vot hotărârea în ansamblu. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 

- X – 
 

D-na Antonella Marinescu 
 Rezultatul de la punctul 91 este următorul: 
 - Rachieru Ilie   - 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Tulică Tănase  - 21 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 anulate; 
 - Donea Cristina  - 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Scrioşteanu Gheorghe - 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Radu Mădălina  - 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Pintilie Teodora  - 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Doga Tincuţa  - 23 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate. 
 Supun la vot hotărârea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 

D-na Antonella Marinescu 
 La punctul 92, rezultatul este următorul: 
 - Coiciu Dumitru  - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Mustăţea Dănuţ  - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Crantea Gheorghe  - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Afuzii Chiamiran  - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Fronescu Nicolae  - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Oţelea Vasile   - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Macovei Remus  - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate. 
 Supun la vot hotărârea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
- X – 
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D-na Antonella Marinescu 
 La punctul 93, rezultatul este următorul: 
 - Babuş Radu   - 20 voturi pentru, 3 voturi împotrivă, 2 anulate; 
 - Moţăţăianu Mădălina - 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 anulate; 
 - Faraon Ecaterina  - 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 anulate; 
 - Tănase Ovidiu  - 22 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 1 anulat; 
 - Bleau Dan Liviu  - 21 voturi pentru, 2 voturi împotrivă, 2 anulate; 
 - Florian Ilie   - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate; 
 - Ionescu Sorin Lucian - 22 voturi pentru, 1 vot împotrivă, 2 anulate. 
 Supun la vot hotărârea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 

 
- X – 

 
D-na Antonella Marinescu 

 La punctul 94, rezultatul este următorul: 
 - Voinescu Mugur  - 25 voturi pentru, 0 împotrivă, 1 anulat; 
 - Bavaleta Constantin  - 22 voturi pentru, 2 împotrivă, 2 anulate; 
 - Mihoci Marian  - 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate; 
 - Teodoriu Gabriela  - 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate; 
 - Găluşcă Constantin  - 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate; 
 - Oprea Maria   - 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate; 
 - Rădulescu Claudiu  - 23 voturi pentru, 1 împotrivă, 2 anulate. 
 Supun la vot hotărârea. 
 Cine este pentru? Împotrivă? Se abţine cineva? Mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. 
 

D-na Antonella Marinescu 
 Stimaţi colegi, ordinea de zi a fost epuizată. Declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă 
mulţumesc pentru participare! 
 
       PREŞEDINTELE  ŞEDINŢEI, 
 
  
 SECRETAR,                  Antonella Marinescu 
 
           Marcela Enache 
 
 
 
 


