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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

 Încheiat astăzi, 16.03.2009, orele 12,00, în şedinţa extraordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  26 de consilieri (absentează dl.consilier Ali Nurhan), d-na secretar 
Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului şi 
reprezentanţi ai mass-mediei. Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului 
Local nr.112/2009, de domnul consilier Stroe Felix. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Sărut mâna, bună ziua! Deschidem şedinţa extraordinară a Consiliului Local Municipal. Vă 
informez că sunt prezenţi un număr de 24 de consilieri din cei 27 care compun Consiliul Local 
Municipal Constanţa. Deci, prezenţa este asigurată şi şedinţa este constituită legal. 
 La ordinea de zi avem, aşa cum aţi fost anunţaţi, un proiect de hotărâre privind preluarea 
din proprietatea publică a statului în proprietatea publică a Municipiului Constanţa şi din 
administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor în administrarea Consiliului Local al 
municipiului Constanţa a terenului în suprafaţă de 40 de ha situat în zona Anadalchioi, extravilan. 
 În afară de acest punct de la ordinea de zi, doamna secretar  al Consiliului Local Municipal, 
mai are o solicitare, să mai introducem la ordinea de zi un punct, care poate să  fie pe ordinea unei 
şedinţe extraordinare, şi anume, un proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din 
HCLM nr.637/19.11.2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local Municipal Constanţa 
în AGA CA Portul Constanţa. Şi vă rog să votăm, dacă sunteţi de acord, să introducem pe ordinea 
de zi acest punct. 
 Cine este pentru? Vă mulţumesc! Dacă sunt abţineri? Dacă este cineva împotrivă? 
 Dacă se abţine cineva, pe partea dreaptă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, cu unanimitate de voturi, am introdus acest punct pe ordinea de zi. Supun la vot 
ordinea de zi formată din cele două puncte, aşa cum v-am prezentat-o. 
 Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva, pe partea dreaptă? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru.A venit şi domnul viceprimar Gabi Stan. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Stimaţi colegi, să trecem la punctul 1 al ordinii de zi: 
 “Proiect de hotărâre privind preluarea din proprietatea publică a statului în 
proprietatea publică a Municipiului Constanţa şi din administrarea Ministerului 
Administraţiei şi Internelor în administrarea Consiliului Local al municipiului Constanţa a 
unui  teren în suprafaţă de 40 de ha (din acte) - 39,15 ha (din măsurători)  situat în zona 
Anadalchioi - extravilan.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Dacă în legătură cu acest punct sunt comentarii, observaţii? Dacă nu sunt, 
 Cine este de acord? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 25 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, cu unanimitate de voturi pentru, cei prezenţi au aprobat. Vă rog să fiţi de acord să 
trecem la punctul 2 al şedinţei noastre: 
 “Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCLM 
nr.637/19.11.2008 privind numirea reprezentanţilor Consiliului Local al municipiului 
Constanţa în Adunarea Generală a acţionarilor şi în Consiliul de Administraţie al Companiei 
Naţionale “Administraţia Porturilor Maritime” -S.A.Constanţa.”  
 - iniţiator: Viceprimar, Decebal Făgădău; 
 Şi anume, se înlocuieşte numele de Moisoiu Anastasiu Danut Nicusor cu numele corect 
Moisoiu-Anastasiu Danut Nicosor şi numele de Frigioiu Marcela cu Frigioiu Marcela-Mariana. 
 Dacă în legătură cu acest proiect sunt comentarii, discuţii? Dacă nu, 
 Cine este de acord? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 26 de voturi pentru. A venit şi domnul consilier Bileca Nicolae. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Stimaţi colegi, constat că ordinea de zi a fost epuizată. Vă mulţumesc pentru prezenţă! Vă 
doresc o după-amiază plăcută! 
 
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
 
 
         Felix Stroe 
   SECRETAR, 
 
 
            Marcela Enache 
  
 
 
  


