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ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
 
 
 

PROCES-VERBAL 
 
 

 Încheiat astăzi, 23.04.2009, orele 12,00, în şedinţa ordinară  a Consiliului Local al 
Municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  24 de consilieri (absentează: dl.Muşat Mihalache şi dl.Popescu 
Răducu), dl.primar Radu Ştefan Mazăre, 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 26.03.2009 a fost înmânat, împreună cu materialele 
pentru şedinţă, pe suport magnetic (CD). Nu sunt comentarii cu privire la conţinutul acestuia. 
Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.112/2009, de domnul 
consilier Stroe Felix. 
 
 Dl. Felix Stroe 
 Bună ziua, domnule primar, stimate colege şi stimaţi colegi! Doamnelor şi domnilor, 
desfăşurăm prima şedinţă de Consiliul Local Municipal după sfintele sărbători de Paşti. Vă rog să-mi 
daţi voie să vă adresez tuturor un creştinesc “Hristos a înviat!” şi să vă dorim multă sănătate şi 
realizări în continuare. De asemenea, în această zi în care sărbătorim Sfăntul Gheorghe, adresez 
tuturor colegilor care-şi sărbătoresc ziua onomastică: La mulţi ani, bucurii, fericire şi împliniri! 
 Vă rog să fiţi de acord să intrăm în lucrările propriu-zise ale şedinţei şi vă supun spre 
aprobare ordinea de zi, aşa cum v-a fost prezentată şi care v-a fost comunicată din timp prin toate 
mijloacele legale. Vă rog să vă pregătiţi votul în legătură cu ordinea de zi. Dacă sunt observaţii? 
Dacă nu sunt, supun la vot. 
 Cine este pentru? Vă mulţumesc! Abţineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl. Felix Stroe 
 Ordinea de zi principală a fost aprobată. De asemenea, vă rog să fiţi de acord cu cele două 
puncte ale ordinii de zi suplimentare care, de asemenea, v-au fost prezentate şi care le are fiecare 
consilier. Dacă în legătură cu cele două puncte sunteţi de acord? 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Păi, care-s alea două puncte? 
 
 Dl. Felix Stroe 
 Cele două proiecte pe care le-aţi primit… 
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 Dl.Gheorghe Manea 
 Cu FIN. CO. GE. RO. şi… 
 
 Dl. Felix Stroe 
 Atâta avem, numai  două puncte. Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl. Felix Stroe 
 Deci, în unanimitate a fost aprobată şi ordinea suplimentară cu cele două puncte. 
 Supun la vot, în întregul ei, ordinea de zi a şedinţei Consiliului local de astăzi. 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl. Felix Stroe 
 Vă informez că suntem prezenţi 24 de consilieri, deci suntem constituiţi în mod legal. 
 Punctul 1: 
 “Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier municipal.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Este vorba de dl.Filişan, care şi-a prezentat demisia. Ieri a adus la secretariatul Consiliului 

Local…Vă rog să fiţi de acord. 
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva. 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 

 
 Dl. Felix Stroe 
 Punctul 2: 
 “Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului municipal pe anul 2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Îl rog pe domnul primar Ştefan Mazăre să facă câteva precizări. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Mulţumesc! Faţă de….Doamna Marcela Frigioiu, vă rog să veniţi şi dumneavoastră până 

aici, că poate o să vă mai cer lămuriri. Faţă de bugetul provizoriu, pe care noi l-am adoptat în 
decembrie… 

 
D-na Marcela Frigioiu 
În luna noiembrie am votat un buget provizoriu pentru anul 2009. 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Deci, faţă de bugetul provizoriu, adoptat în noiembrie, pentru 2009, după toate corecturile de 

rigoare făcute, au mai rămas de împărţit cam 70 de miliarde de lei vechi…Dacă puteţi să daţi şi 
muzica mai încet, aş fi încântat! 
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D-na Marcela Frigioiu 
Îmi daţi voie să explic de ce? 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 Da, vă rog, explicaţi de ce. 
 

D-na Marcela Frigioiu 
Au mai rămas cele 70 de miliarde, întrucât noi, în luna noiembrie, când aţi votat un buget 

provizoriu pentru anul 2009, fondul de rulment nu era în sumă exactă, întrucât au mai intrat bani şi s-
au mai cheltuit, până la 31.12.2008. Urmare închiederii anului financiar la 31 decembrie 2008, faţă 
de bugetul pe care noi am apucat şi l-am împărţit în luna noiembrie, au mai rămas 70 de miliarde cu 
care venim acum şi facem un buget definitiv şi urmare tuturor sumelor comunicate de la bugetul de 
stat, urmare împărţirii bugetului de stat pe judeţe. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Bun. Numai puţin, am o întrebare: dar bani pentru şosea de coastă? 
 
(Doamna director Marcela Frigioiu îi explică domnului primar -Pentru şoseaua de coastă nu 

s-au pus banii, intră în fondul de rulment, 17 miliarde,  care nu se pot folosi decât pentru investiţii. 
Până atunci, îi lăsăm acolo ca să-i putem folosi pentru acoperirea temporară a golurilor de casă în 
condiţiile în care n-am încasări. Când se va adopta hotărârea de guvern, atunci, din fondul…) 
 

Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Ia mai faceţi o dată pledoaria asta în faţa Consiliului. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Pentru şoseaua de coastă nu am împărţit încă niciun ban. Şoseaua de coastă fae parte din 

proiectul cu fonduri de G.E.N., de 92 de milioane de Euro, urmând să se adopte o hotărâre de guvern 
în legătură cu aceste sume. Întrucât nici până la ora actuală nu s-a adoptat o astfel de hotărâre de 
guvern, eu am lăsat, în mod special, 17 miliarde în fondul de rulment pentru anul 2009. Acest fond 
de rulment, conform legii, nu poate fi folosit decât pentru proiectele de investiţii sau pentru 
acoperirea temporară a golurilor de casă. Ce înseamnă acoperire temporară?  În condiţiile în care am 
de făcut o plată mâine, şi eu nu am încasări, pot folosi, o perioadă până îmi vin încasările, aceşti 
bani. Deci, doar îi folosesc pentru acoperire temporară goluri de casă până când încasez venituri. 
Este o chestie de previziune, pe care am lăsat-o. În condiţiile în care apare hotărârea de guvern, 
atunci, cei 17 miliarde îi luăm de acolo şi îi ducem la şoseaua de coastă. 

 
Dl.Constantin Matei 
În legătură cu acest proiect, poate că o sumă cât de mică să o prevedeţi de acum, astfel încât 

să putem, ulterior, să o mărim, dar să putem să avem o sumă pentru cofinanţare, că, probabil, că vom 
încerca să atragem fonduri din astea... 

 
D-na Marcela Frigioiu 
Păi, aceşti bani, 17 miliarde, nu pot fi folosiţi pentru investiţii decât cu acordul 

dumneavoastră. Eu nu am cum să-i folosesc. 
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Dl.Constantin Matei 
Aşa este, fără nicio discuţie, nu asta era problema. Problema e să destinăm, chiar o sumă cât 

de mică, cu scopul de a fi ... 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Pentru şoseaua de coastă? 
 
Dl.Constantin Matei 
Pentru şoseaua de coastă şi pentru alte proeicte... 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Păi...n-am pentru alte proiecte... 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Nu...Alte proiecte...N-am eu aici, eu ziceam să vi le citesc unde şi cum am dori noi să ducem 

aceşti puţini bani, că ei sunt extrem de puţini. Doamna Frigioiu v-a explicat că, pe lângă banii ăştia şi 
cum au fost  împărţiţi de aici pentru proiectele pe care o să vi le citesc eu, mai sunt 17 miliarde care 
sunt pentru şoseaua de coastă dar care nu ne trebuie acum şi de-abia după ce iese hotărârea de 
guvern. Deci, dumneaei are rezerva asta, sunt pentru aşa ceva dar îi ţinem ca să poa’ să facă nişte 
plăţi în momentul în care nu are bani suficienţi şi lichidităţi acolo. Dacă mă duc şi le fac destinaţia,  
nu mai poate să-i folosească ca şi tampon. În momentul în care apare hotărârea de guvern, apare 
pentru asta. Aţi şi văzut de fapt că m-am uitat şi pe proiecte şi nu era şoseaua de coastă şi de-aia am 
chemat-o s-o întreb. Bun, dacă am lămurit cu şoseaua de coastă, am să vă spun, aceşti puţini bănuţi... 
după ce, pe buget, aşa cum aţi votat proiectul, am asigurat tot ce înseamnă infrastructură, a caselor 
pentru tineri, funcţionarea oraşului, ne-au mai rămas puţini dintre ei pe care îi împărţim aşa:  

1) Reabilitare termică la blocuri – 20 de miliarde. 
 Aici, iniţial, ţineţi minte că am avut o discuţie acum trei săptămâni şi  am vrut să vin să vă 
propun o hotărâre de consiliu ca s-o dezbatem, să vedem cui anume să asigurăm noi, Primăria,  exact 
în sensul celor discutate acum trei săptămâni. Între timp însă am aflat că ordonanţa intră în dezbatere 
săptămâna viitoare la comisia de administraţie şi...la comisia de industrii, că acolo s-au depus deja 
nişte amendamente pe ordonanţa respectivă. Şi atunci, era prematur ca noi să facem acum o hotărâre 
de consiliu ţinând cont de ordonanţa existentă dacă ea intră şi se va dezbate în Parlament peste două, 
trei săptămâni şi, aproape sigur, va ieşi modificată faţă de forma actuală.  Ca atare, am prevăzut 
numai suma de 20 de miliarde, urmând să vedem în următoarele două, trei săptămâni ce formă va lua 
ordonanţa după care şi noi, la nivel local, să ne pliem pe noua formă a ordonanţei. 

2) Pentru parcul PETROM, care este în Km.4-5, la CET de fapt, nu în Km.4-5, am prevăzut 
cota noastră de 5 miliarde. Ştiţi că acolo suntem într-un proiect cu PETROM-ul, care va 
finanţa, aproximativ, 400 de mii de Euro şi o să facem un parc care va fi emblematic 
pentru oraş; am găsit suprafaţa. Dumnealor au rugămintea să avem şi noi o contribuţie, 
cât de cât. Am prevăzut în buget 5 miliarde şi o să mai avem şi din asfaltări şi din 
programele care deja sunt finanţate. 

3) Pentru Raportul de Mediu la Planul Urbanistic General am prevăzut 5 miliarde; care este 
obligatoriu să-l terminăm. 

4) Pentru cluburile persoanelor cu handicap, asemenea cluburilor pentru pensionari, am 
primit foarte multe solicitări şi eu cred că este bine şi este imperios să facem aceste  
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cluburi pentru persoane cu handicap, aşa cum am făcut pentru cei în vârstă trebuie să-i 
ajutăm şi pe cei care au probleme grave, am trecut 2,5 miliarde. 

5) Parcarea de la „Abator” – 4 miliarde. 
6) Băncuţe, coşuleţe, de reabilitat prin oraş, într-o limită destul de strânsă – 8 miliarde. 
7) Parcul de la Tomis I, continuarea lui – 4 miliarde. 
8) Căminul de bătrâni....Asta ce-i? Doar a noastră, nu? În programul european, pentru care 

în cămin am luat 1 milion de Euro, dar trebuie să punem noi bani şi după aia o să-i 
recuperăm – 30 de miliarde. 

9) Parcarea de la Spital, cota de cofinanţare – 2,5 miliarde. 
10) Şi 13 miliarde pentru Societatea Agrement Nautic SA, pe care o s-o vedeţi în convocator 

pe lista suplimentară, în care vrem să intrăm ca acţionari Primăria Municipiului 
Constanţa, S.C.Mamaia SA, Judeţul Constanţa, Municipiul Eforie, trebuia confirmat până 
acuma, am să dau şi eu telefon şi dacă nu...A confirmat? Municipiul Eforie şi SC Vega 
Turism SRL, ca persoană juridică. Noi, Primăria, vom contribui cu 300 de mii de Euro, 
Judeţul cu 300 de mii de Euro, SC Mamaia SA, ca şi componentă a Ministerului 
Turismului, cu 200 de mii de Euro, SC Vega SRL cu 400 de mii de Euro, care e o 
societate ce deţine şi licenţele de transport de persoane, naval şi...Municipiul Eforie cu 
cât intră? 

 
Dl.Decebal Făgădău 
Cu 35 de mii de Euro. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 

 Cu 35 de mii de Euro. Facem această societate, vom aduna în jur de 1.200.000-1.300.000 de 
mii de euro din care vrem să luăm vaporaşe de agrement. Cel mai probabil, vor veni din România 
sau din Turcia, unde sunt cele mai ieftine. Vom lua trei, patru goelete şi un pasager cu care să 
începem, în sfârşit, după 20 de ani, să facem şi noi, sau după 30 de ani, să facem ceea ce făcea 
Ceauşescu acu’ 30, adică, să facem agrement nautic. În acelaşi timp, aveţi în cadrul convocatorului o 
hotărâre  de consiliu pentru a aproba studiu de fezabilitate în vederea construcţiei unei pasarele pe 
piloni metalici la al treilea dig dinspre sudul staţiunii. Deci, de la Pescărie, nu primul dig, nici al 
doilea, al treilea dig de protecţie până în dreptul lu...un cheu de acostare, deci o pasarelă cu un T în 
capăt şi care are ca destinaţie numai platforma de îmbarcare pentru turismul de agrement. Am 
discutat cu ministrul turismului şi va finanţa ministerul această pasarelă pe piloni metalici. Din 
studiile pe care le avem, ea este în jur de 1 milion de Euro. Ca atare, ministerul va finanţa, pe 
fondurile pe care le are pentru infrastructură, cu riscul că vom face pasarela şi ea va fi funcţională. 
Eu sper ca ea să fie funcţională chiar începând cu acest sezon, pentru că nu durează mai mult de o 
lună de zile construcţia ei. Am găsit o soluţie destul de rapidă. Până atunci, facem societatea şi 
mergem până când terminăm să aducem şi vaporaşele şi să o să le avem funcţionale, probabil nu în  
iunie, dar în luna iulie, cu puţin efort, vor fi funcţionale. Sigur că dacă vom constata că merg foarte 
bine...eu vă spun sincer, ideea mea este ca Primăria, cu timpul, să se retragă din povestea asta şi să 
rămână...Să intre bani privaţi, să cumpere acţiuni, să majoreze capitalul social... Deci, noi, aşa cum 
au făcut şi alte judeţe şi cum se întâmplă în multe  părţi din lume, să fim un fel de promotori ai 
turismului. Că am văzut că singuri, nu ştiu s-o facă, românii, nu vor s-o facă, n-au curaj şi atunci, o 
începem noi, după care ne retragem şi să continuee turismul. O să intre şi Primăria Mangalia, în 
momentul în care ei vor putea să facă aşa ceva, că ei au scandal acolo cu Consiliul local, nu ştiu 
care-i treaba. 
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 Deci, cam asta este împărţirea puţinilor bani pe care îi avem şi pe care îi găsiţi în buget.  
 Mai este o problemă. Printr-o hotărâre de instanţă, noi ne-am judecat ani la rând cu Fin.Co. 
Ge. Ro....Ştie careva ceva despre povestea asta sau e nevoie s-o mai... 
 
 Se fac comentarii în sală. (Aia, mai veche...) 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Aia mai veche, în care fostul primar a semnat o hotărâre de concesiune pentru o firmă 
italiană, Fin.Co.Ge.Ro., în care Primăria Constanţa concesiona suprafeţe de teren de pe Faleză, în 
vederea construirii unor cartiere. Primăria a concesionat, a făcut licitaţie publică şi a concesionat  
tăplile de sub aceste case şi curţile aferente, rămânând proprietară pe străzile care paroiază acest 
cartier. În contractul respectiv, fostul primar a semnat obligativitatea Primăriei de a face toată 
infrastructura. Toată infrastructura. Sigur, costurile sunt undeva, cred că acuma se duc în jur de 15 
milioane de Euro. Banii,  care îi încasează Primăria din concesiune sunt vreo 2,5 milioane de Euro. 
Noi am considerat că e în neregulă, total, să dau şi pământul, să mai dau şi banii să facă 
infrastructura şi să nu încasez nimic. Ne-am judecat. Cei de la Fin.Co.Ge.Ro. au câştigat, definitiv şi 
irevocabil, şi noi, Primărie, suntem obligaţi să ducem la îndeplinire contractul şi să facem 
infrastructură. Asta ar însemna că ar trebui să alocăm acuma pentru Fin.Co.Ge.Ro. toţi banii pe care 
îi avem, şi tot n-ar fi suficienţi. Nu este prinsă în buget această alocare de fonduri, deşi ne obligă 
hotărârea de instanţă, pentru că în contract se scrie că Fin. Co.Ge. Ro. poate să realizeze pe banii ei 
această infrastructură şi s-o deducă din costul redevenţei. De altfel, pe ordinea suplimentară o să şi 
găsiţi o hotărâre de consiliu în acest caz şi, dacă aveţi nevoie de mai multe amănunte, o să vă explice 
dl.av.Racu. Deci, asta-i tot cu bugetul, am terminat. Dacă aveţi întrebări? 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Dacă sunt întrebări? Da, domnu’ consilier! 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 La anexa 2, la...în afara bugetului, privind....la surse din afara bugetului există taxe speciale – 
200466 şi alte venituri de 195. Ce reprezintă? 
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Taxele speciale reprezintă taxele instituite pentru linişte şi siguranţă, taxa de habitat, taxa de 
barieră. Şi altceva, a doua întrebare? 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 O sumă de 28 de mii...466 ...de 214 miliarde...lei vechi?  
 
 D-na Marcela Frigioiu 
 Staţi să-mi iau bugetul 

 
 Dl.Ovidiu Cupşa 

Deci, anexa 2, punctul C.2., ce-or fi?  Să ne spuneţi...care sunt. 
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 D-na Marcela Frigioiu 
Sunt toate taxele speciale. Ele au o destinaţie. Prin hotărârea de impozite şi taxe, care se 

aprobă în luna mai a fiecărui an, fiecare taxă specială constituită are o anumită cheltuială, deci nu pot 
fi folosiţi banii altfel. 
  
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 E O.K. Mulţumesc! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulţumesc! Vă rog să...cred că sunteţi în asentimentul meu să felicităm executivul pentru 
proiectele foarte interesante şi care vor schimba atracţia turistică a oraşului nostru şi a zonei 
metropolitane. Este singura soluţie, mai ales în acest moment de criză, care staţionează... menţinerea 
unui nivel de viaţă pentru locuitorii municipiului Constanţa. Sunt proiecte extrem de interesante 
care, uite că, cu toate fondurile astea, vitrege, îşi găsesc loc şi se demarează, ceea ce este o chestie 
foarte rară în România, în aceste momente. De aceea, vă rog să fiţi de acord să felicităm executivul 
şi vă rog să fiţi de acord să votăm proiectul de hotărâre... 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Numai puţin! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, vă rog, domnu’ viceprimar! 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 Aş vrea să fac un amendament. Acum 7 zile s-au constituit două A.D.I-uri, Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară. Noi, deja, pregătisem bugetul  şi pregătisem CD-urile cu materialele 
pentru şedinţă. Este vorba de A.D.I. Abu Tanan şi Hagi-Dobrogea. Să fiţi de acord să scoatem din 
fondul de rulment suma de 10 mii de lei, 100 de milioane de lei vechi, ca şi contribuţie a 
municipalităţii pentru înfiinţarea acestor două A.D.I.-uri. Este vorba  de două Asociaţii de 
Dezvoltare Intercomunitară formate din toate primăriile din judeţ, tocmai în scopul de a atrage 
proiectele europene, pe costuri de mediu, apă-canal şi aşa mai departe. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Supun aprobării amendamentul făcut de domnul viceprimar.  
 Cine este pentru?Vă mulţumesc!Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, amendamentul a fost aprobat în unanimitate. Supun la vot hotărârea în întregul ei, 
aprobarea bugetului municipal Constanţa pe anul 2009. 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 3 abţineri. S-au abţinut: dl.Manea, dl.Matei şi dl.Cupşa. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Sunt trei abţineri. Vă mulţumesc, domnilor consilieri, să ştie cetăţenii că v-aţi abţinut. 
 Personal, îmi cer scuze pentru votările noastre. Nu înţeleg niciodată pentru ce n-avem sânge 
în noi să votăm împotrivă sau să votăm pentru?! Chestia cu....băgatul piciorului în ghips nu s-a mai 
practicat din 1989. Vă muţumesc! Trecem la punctul... 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Domnu’ preşedinte… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Nu v-am acordat cuvântul. 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Domnu’ consilier, dacă-mi daţi voie…. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ordinea de zi a fost publicată din timp, materialele au fost date… 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Domnu’… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Nu vă roagă nimeni să votaţi pentru, domnule... 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Domnu’… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Dar este cinstit, în faţa alegătorilor.... 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Din punct de vedere personal, n-am agresat pe nimeni. Este cinstit, în faţa alegătorilor, să 
spui:”Domnule, nu votez bugetul pentru una, două, trei patru…” 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Domnule preşedinte de şedinţă, suntem de acord cu multe puncte din  buget, nu suntem de 
acord cu câteva.  Şi atunci, am opţiunea de mijloc. M-am abţinut. Vă mulţumesc! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Trecem la punctul 3: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi 
a listei obiectivelor de investiţii pe anul 2009 ale R.A.D.E.T. Constanţa.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, supun la vot. 
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 Cine este pentru? Vă mulţumesc! Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 23 de voturi pentru, 1 abţinere. S-a abţinut dl.Manea. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 4: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli şi a 
listei obiectivelor de investiţii pe anul 2009 ale RAEDPP Constanţa. 

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

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 5: 
 „Proiect de hotărâre privind subvenţionarea deficitului rezultat din administrarea 
locuinţelor destinate închirierii, construite de ANL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 

 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 6: 
 „Proiect de hotărâre privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe 
anul 2009 al RATC Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Dacă este cineva împotrivă? Trei voturi împotrivă. Dacă se abţine 
cineva? Vă mulţumesc! 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Manea, dl.Matei şi 
dl.Cupşa. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Pot să fac şi eu un comentariu? 
 
 Se fac comentarii în sală. (S-a votat!) 
 
 Dl.Felix Stroe 
 S-a votat! Punctul nr.7: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2009 
şi lista de utilaje independente pe anul 2009 ale SCIL Confort Urban SRL Constanţa.” 
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 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Dacă sunt comentarii? Dacă nu sunt, 
 Cine este de acord? Mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.8: 
 “Proiect de hotărâre privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL 
Constanţa.” 
 - iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.9: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea situaţillor financiare anuale, raportului 
administratorilor şi acoperirea pierderii pentru activitatea exerciţiului financiar al SCIL 
Confort Urban SRL Constanţa pe anul 2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Supun la vot. 

 Cine este de acord? Dacă se abţine cineva?Dacă este cineva împotrivă?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.10: 
 “Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea Anexei 1.5 din H.C.L.M. 
228/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Vă mulţumeasc! Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.11: 
 “Proiect de hotărâre privind repartizarea şi extinderea unor spaţii de locuit.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.12: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei şi a ştatului de funcţii pentru 
aparatul de specialitate al primarului municipiului Constanţa, aprobate prin HCLM 
nr.216/26.03.2009.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord?  Mulţumesc!Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.13: 
 “Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea organigramei şi a ştatului de 
funcţii la nivelul Serviciului Public de Impozite, Taxe şi alte Venituri ale Bugetului local 
Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord?  Dacă se abţine cineva?Dacă este cineva împotrivă?  
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul nr.14: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor şi documentele–cadru de realizare 
a transferului de drepturi şi obligaţii, în cazul renunţării/rezilierii Protocoalelor de întelegere 
din cadrul Programului de coordonare a modalităţii de construire a locuinţelor ieftine 
destinate cumpărării:” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
 D-na Marcela Enache 
 Aici avem buletine de vot. Şi la 14 şi la 15. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Şi la 14 şi la 15 avem buletine de vot.Vă rog să distribuiţi buletinele de vot.  
 
 Dl.Constantin Matei 
 Până se impart buletinele de vot, să avem şi o… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă rog, domnu’…. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Am stat de vorbă cu mai mulţi din cei 7 constructori care lucrează la acest proiect şi 
am…dintre cei care au fost selectaţi 
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 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Sunt foarte mulţi care nu îndeplinesc condiţiile din punct de vedere bancar, nu au bani să 
cumpere … 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă rog frumos, dacă sunteţi amabili, audienţa,  să faceţi puţină linişte să putem să ne auzim. 
Dacă sunteţi amabil să repetaţi, domnu’ consilier. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Dintre tinerii care sunt selectaţi să îşi achiziţioneze apartamentele în acest program sunt mulţi 
dintre ei care nu îndeplinesc condiţii de eligibiltate, în sensul că nu au bani, nu-şi pot lua credite şi 
nu le pot cumpăra. Şi, probabil că,  aici ar trebui mai multă atenţie, în sensul de a-i selecta pe tinerii 
care şi pot să plătească nişte apartamente, care îndeplinesc condiţii care să şi poată să acceseze 
aceste credite… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, noi n-am selectat. Acest program nu ţine cont de veniturile pe care le pot proba, juridic, 
că le au. Acest program spune, în esenţă, aşa: vă înscrieţi toţi care îndepliniţi criteriile de vârstă şi de 
domiciliu, puteţi semna contracte sau antecontracte fără niciun avans, iar când apartamentul este gata 
aveţi obligaţia să scoateţi banii, fie bani cache, fie prin bancă; dacă nu scoateţi banii, nu cumpăraţi 
locuinţa şi intră următorul de pe listă. Deci noi nu suntem…Eu n-am făcut o selecţie aici, mi-e şi 
greu să fac o selecţie acuma. Poate unii din ei ne vor spune:”Da’, domn’e, în februarie, anul viitor, 
mie îmi dă mama. Vinde apartamentul şi-mi dă jumătate din bani.” Ce, îl dau afară acum? Sau poate 
acuma are venit şi nu mai are, bietul om, în februarie. Sau, poate acuma munceşte în Italia şi spune: 
“Domn’e, uite, eu am strâns banul ăsta.” Deci, lucrurile sunt şi vor fi limpezi până în momentul în 
care blocurile sunt gata şi tinerii au două săptămâni la îndemână ca să vină să achite, să dea banul. 
N-a dat, a venit următorul. N-a dat, a venit următorul. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Totuşi, vor fi probleme cu constructorii… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu n-am văzut nicio problemă cu constructorii. Este unul care s-a confruntat cu o problemă, 
că n-a putut să finanţeze construcţia celor două blocuri pe care le are. Haideţi să discutăm, că…hai 
să fim serioşi, domn’e, două blocuri, ca să le finanţeze, sunt vreo două milioane de Euro; păi, dacă 
eşti constructor, de pretenţii şi de talie… şi alţi vin pe aici şi se umflă şi arată cât de mari sunt, stai cu 
două milioane…Nici nu mai ai interes să te duci la bancă, că două milioane le ţii în fondurile tale! 
Este un constructor care a renunţat, a lu’ Pilcă, da?, Alma nu ştiu cum. A zis: “Domn’e, eu ies, nu 
mai pot să le ţin. Şi este omul care preia acolo în locul lui, o companie din Israel. Mai am încă trei 
companii din Israel care stau la coadă şi au zis:”Domn’e facem tot. Facem şi infrastructură, finanţăm 
tot.” Deci, mai am încă trei care stau la coadă. Le-am explicat programul şi au zis: “E perfect.”. Pe 
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praful ăsta, zice, noi nu vrem să câştigăm mult. Avem bani să finanţăm, ne-ajută banca. Astăzi…şi e 
bine că e dl.Marica aici…. Nu e aici?! Uite-l pe dl.Marica. Când semnăm cu israelianul? 
 
 Dl.Ion Marica 
 Astăzi. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Astăzi. Uite, Pilcă a renunţat… 
 
 Dl.Ion Marica 
 A fost deschidere în 21… 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 S-a făcut iar selecţia de ofertă. Au venit, preiau contractul, semnăm, bună ziua! Şi mai am 
încă doi care au finanţările de la bănci, gata ca să facă programul ăsta. Ce constructor român nu mai 
poate, nicio problemă, renunţă. Vin,  preiau alţii şi fac programul aşa cum le-am explicat noi tinerilor 
şi populaţiei. Eu ştiu că constructorii hârâie şi-ar vrea să ia avans acuma şi …Nu-i nicio problemă. 
Renunţă, se duc, construiesc unde mai au unii de construit, dacă mai au de construit ceva…Păi, nu 
vă supăraţi,  nu mai discutăm de profitabilităţi de 300% - construim un bloc… şi ne.-am îmbogăţit; 
ne-am cumpărat Bentley. Nu.  Un profit decent dintr-o construcţie. Dacă i-a rămas 10%- 15% 
profitul lui..arhisuficient. Sunt companii care vor să lucreze cu profitul ăsta. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Eu…Cum…Ce să le spunem noi tinerilor? Stai domn’e, că eu acuma te iau la puricat, să văd 
dacă ai sau n-ai banii să plăteşti interfoane? Dacă n-ai banii, te dau afară? 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Nu, am înţeles. Aveam temeri în legătură cu constructorii, că dacă s-a retras Codenec se 
retrag şi alţii. Dacă este aşa cum spuneţi şi sunt constructori care vin… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 De-abia aşteaptă să se retragă ceilalţi. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 E-n regulă. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Dacă temerile au fost spulberate,  vă rugăm…eu am înţeles…Domnu’ viceprimar Făgădău, 
dacă sunteţi amabil să daţi lămuriri în legătură cu cele două buletine de vot, cum trebuie procedat. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Da, domnilor. Este vorba de comisia permanentă de selecţie a Asociaţiei finanţatorilor, unde 
preşedintele comisiei a fost dl.Nemirschi şi, după cum ştiţi, într-o şedinţă anterioară, am numit pe 
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dl.Stan Gabriel să se ocupe, ca şi coordonator, de programul  locuinţelor sociale. Mi se pare normal 
ca dânsul să fie în funcţia de preşedinte…. 
 
 Se fac comentarii în sală. ( Nu se aude.) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Deci, în locul domnului Nemirschi îl propunem pe dl.Stan Gabriel în calitate de preşedinte. 
Iar la punctul 2, componenţa comisiei, din partea PDS îl propunem pe dl.Stroe, urmând ca 
dumneavoastră să faceţi propuneri pentru reprezentanţii celorlalte partide. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Se modifică din cauză că această comisie a rămas fără preşedinte prin plecarea domnului 
Nemirschi în poziţia de ministru şi propunerea este ca domnul viceprimar, dl.consilier Gabi Stan, să 
preia preşedenţia  acestei comisii, aşa cum este stabilit să o conducă un viceprimar. Deci, completaţi 
pe buletinele de vot la Comisia permanentă  de selecţie a Asociaţiei Finanţatorilor, la preşedinte, 
dl.Stan Gabriel. 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Şi la membri? 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 La membri, din partea Partidului Social Democrat, îl propunem pe dl.Stroe Felix şi a fost 
dl.Cupşa Ovidiu din partea PNL, dacă vă menţineţi propunerea…Iar pentru procedura de extragere, 
reprezentanţii PSD pe care îi propunem sunt dl.Stroe Felix şi dl.Stan Gabriel… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 De la PD nu e membru? 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Şi PD-ul îl propune pe dl.Gheorghe Florin… 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 Au membri…Să-şi propună fiecare partid… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, vă rog frumos să completaţi: Stan Gabriel, ca preşedinte; PSD-ul l-a propus pe 
subsemnatul; de la PNL – dl.Cupşa Ovidiu… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Şi doamna Elena Popa de la PD…. 
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 D-na Marcela Enache 
 Popa Mădălina. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Dl.Cupşa Ovidiu de la PNL şi d-na Popa Mădălina de la PD. Acestea sunt propunerile care s-
au făcut… 
 
 Se fac comentarii în sală.(Aveţi lista completă?) 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, acestea sunt actualizările, da? Iar pe de-al doilea buletin de vot, vă rog să notaţi la 
poziţia nr.2 Stroe Felix… 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 La 2. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 La 2, pe al doilea buletin – comisia de conducere şi de supraveghere, la poziţia nr.2- Stroe 
Felix, la poziţia nr.3 -Stan Gabriel, la poziţia nr.4 – Cupşa Ovidiu... 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Şi de la PD cine? 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Şi de la PD – Popa Mădălina, poziţia.... 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Nu, Gheroghe Florin, aici. La prima e Popa Mădălina. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 La prima comisie e d-na Popa Mădălina şi aici e dl. Gheorghe Florin. Deci, dacă-mi daţi voie 
să repet...La primul buletin: la Comisia de selecţie a Asociaţiei Finanţatorilor, la preşedinte dl.Stan 
Gabriel, membri: Cupşa şi Popa. La cel de-al doilea buletin: poziţia 1 – Stroe, poziţia 2 – dl. Stan, 
poziţia 4 – dl.Cupşa, poziţia 5 – dl.Gheorghe Florin. 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 Domnu’ preşedinte, dacă-mi daţi voie să fac o precizare... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, vă rog! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Deci, la comisia 1 – Asociaţia Finanţatorilor, unde l-am propus pe dl.Stan Gabriel preşedinte 
şi membri: dl.Stroe Felix, dl.Cupşa Ovidiu şi d-na Popa Mădălina, unul dintre ei va fi membru 
supleant, ca să fie comisia formată din 11. Noi facem 12 propuneri, dar un domn consilier va fi 
supleant ca să avem număr impar la vot. 
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 Se fac comentarii în sală. (Şi cine va fi supleant?) 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 A treia propunere. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Păi, sunt 15. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Cu membri supleanţi. Dacă comisia va fi votată aşa, sunt 12 şi ne trebuie număr impar. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Şi cine e propus supleant? Ca să ştim. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, propuneri pentru membru supleant. 
 
 Se fac comentarii în sală.  
 
 Dl.Florin Gheorghe 
 Cine va obţine cele mai puţine voturi. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, sunteţi de acord cu propunerea d-lui Gheorghe Florin ca cine va întruni cele mai puţine 
voturi va fi membru supleant? 
 
 D-na Mădălina Popa 
 Da, e corect. 
 
 Consilierii sunt de acord. 
 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, aveţi pe masă buletinele? S-au completat? Vă rog să vă exercitaţi dreptul democratic de 
a vota, domnilor consilieri! 
 

-X- 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Vă rugăm…Comisia de numărare a voturilor să îşi intre în atribuţiuni, dll.Papari, dl.Ali, 
dl.Gheorghe şi dl.Popescu, care nu este…Deci, cei trei domni sunt rugaţi să îşi exercite …. 
  
 

-X- 



 17

 Dl.Felix Stroe 
 Mergem mai departe. Punctul 16: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii Riviera Tomis.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Ce? 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 16. Am anunţat. Dacă este cineva împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, s-a votat în unanimitate. Punctul 17: 
 Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de prefezabilitate pentru obiectivul de 
investiţii "Pasarela Mamaia" precum şi documentaţia tehnico-economică în etapa SF.” 

-  iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Dacă este cineva împotrivă? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, domnu….Vă rog, dacă puteţi să faceţi puţină linişte în partea stângă a sălii! 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Referitor la punctul 16… 
 
 Dl.Dănuţ Moisoiu 
 Suntem la 17. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 S-a votat şi 17. 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Ştiu, mai aveaţi puţin şi votaţi totul… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Păi, dacă nu sunteţi atent?! 
 
  
 

Formatat: Marcatori şi numerotare

Formatat: Marcatori şi numerotare



 18

 Dl.Gheorghe Manea 
 A, nu eraţi atent…! Avem nişte schiţe, referitor la şoseaua de coastă. Unele trec prin apă, din 
ce-am priceput eu din materialele prezentate, unele trec nu ştiu pe unde. Dacă poate cineva din 
serviciul tehnic să ne explice cu ce …Inclusiv în schiţele pe care le-aţi prezentat în acest  CD sunt şi 
mai multe trasee şi…Cum o facem? Oricum, nu se înţelege foarte bine decât, am înţeles la un 
moment dat, că se poate trece şi prin apă… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Ion Marica 
 Referitor la şoseaua de coastă, colectivul P.I.C.M.I.C din Primăria municipiului Constanţa a 
elaborat studiul de prefezabilitate care  să răspundă la câteva chestiuni de ordin tehnic, urbanistic şi 
turistic. Deci, este un studiu de prefezabilite urmând  ca  fazele de studiu de fezabilitate, PF, DDE să 
fie adjudecate de o firmă de specialitate care să le elaboreze după forma pe care noi am prins-o în 
acest SPF. Aşa cum ne-a ieşit nouă, din studiile efectuate, şoseaua de coastă care urmează să lege 
Portul Tomis de Mamaia, pe coastă, trece....poate trece şi prin apa, aşa cum bine aţi văzut 
dumneavoastră, prin  execuţia unui pod în zona Faleză Nord, pe o lungime de vreo 730  de metri, dar 
soluţia nu ştiu dacă va putea fi agreată şi dacă studiile de specialitate elaborate în faza de SF, PF, 
DDE vor răspunde aceloraşi....vor avea acelaşi răspuns care l-am găsit şi noi – c-ar fi mai convenabil 
decât să ocolim acel pod care dezvoltă o şosea în lungime de 1300 de metri, cu costuri mai mari 
decât realizarea podului, pentru că nu întotdeauna s-a întâmplat ca în fazele de SF, PF, DDE să se 
regăsească acelaşi răspunsuri ca în fazele de SF. Lungimea totală a şoşelei, aţi văzut, e 5183 de 
metri... 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Dacă pleacă de la apă. Pe schiţă, pleacă de la Km 2 şi tronsonul… 
 
 Dl.Ion Marica 
 Nu, pleacă de la... 
  
 Dl.Gheorghe Manea 
 Pe schiţă, pleacă de la tronsonul... 
 
 Dl.Ion Marica 
 Da, da, da. Sunt 7 tronsoane, ne-au ieşit nouă din calcul, sunt 7 tronsoane de şosea din care al 
şaptelea trece pe apă şi traversează  de la ultimul dig la golful...de Pescărie... 
 
 Dl.Gheorghe Manea 
 Şi primul? 
 
 Dl.Ion Marica 
 Primul, pleacă de la digul de Nord – Portul Tomis. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
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 Dl.Ion Marica 
 Noi avem şi mai multe variante de colectare cu reţeua existentă de drumuri, cu mai multe 
popuneri. Acum, să vedeţi, sunt vreo 6 străpungeri, cu vreo... 3 sunt utilatorii, cu vreo 2 coturi, 
cu....cu mai multe variante. Să vedem în fazele următoare, proiectanţii, ce vor dezvolta. 
   
 Dl.Gheorghe Manea 
 Mulţumesc! 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Revin la punctul 18: 
 „Proiect de hotărâre privind darea în folosinţă gratuită a 4 autoturisme către 
S.P.I.T.CONSTANŢA.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 19: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 
LOCUINŢĂ P+lE+M, INTRARE ÎN LEGALITATE, str. Speranţia Theodor nr. 5, teren în 
suprafaţă de 793mp, proprietate Ismail Nazim şi Giumazie.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Abţineri? Împotrivă? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 20: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE 
IMOBIL P+IE, INTRARE ÎN LEGALITATE, str. Baba Novac nr. 51, teren în suprafaţă de 
201 mp din acte şi 216,14mp din măsurători, proprietate Burecu Nicolae şi Silvia.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 21: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE 
LOCUINŢĂ PARTER -INTRARE ÎN LEGALITATE, str. Viceamiral loan Murgescu nr. 59, 
teren în suprafaţă de 200 mp conform actelor şi 188,41mp conform măsurătorilor, proprietate 
Contor Eugenia-Simona  şi Lucian.” 
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- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 22: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE 
LOCUINŢĂ PARTER ŞI SPAŢIU COMERCIAL, str. Bucovinei nr. 20, teren în suprafaţă de 
280 mp, proprietate Camburu Nicolae.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Abţineri? Împotrivă? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 23: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu CONSTRUIRE 
HALĂ PARTER ÎNALT FASONARE PIATRĂ ŞI ÎMPREJMUIRE TEREN, zona Sere, sola 
123, parcela A1113/11, lot 1, teren în suprafaţă de 2500 mp, proprietate Avram Lucian şi 
Georgeta-Cătălina.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 24: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUlRE 
LOCUINŢĂ Sp+P+M, str. Enăchiţă Văcărescu nr. 99, teren în suprafaţă de 300 mp conform 
acte şi 319 mp conform măsurători, proprietate Gafton Nicolae şi Maria.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 25: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MANSARDARE 
PARŢIALĂ  LOCUINŢĂ P+IE, str. Bucureşti nr. 26, teren în suprafaţă de 202 mp, 
proprietate Sîrbu Nicolae şi Georgeta.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 26: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 
157/2009 privind aprobare PUZ - MANSARDARE LOCUINŢĂ PARTER - INTRARE ÎN 
LEGALITATE, str. Vasile Lupu nr. 8, teren în suprafaţă de 142,90 mp conform actelor şi 144, 
06 mp conform măsurătorilor, proprietate Dobrin Adriana lonela.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 27: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 
SHOW-ROOM P+1E şi HALĂ REPARAŢII MAŞINI ŞI UTILAJE AGRICOLE PARTER, 
Zona Centura Ovidiu, Parcela A 170/5, Lot 1/1, teren în suprafaţă de 3229, 70 mp, proprietate 
Vîrvorea George şi Nicoleta-Luiza.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 28: 
 „Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal CONSTRUIRE 
IMOBIL P+2-3E-Birouri şi apartament de serviciu, str. lederii nr. 5, teren în suprafaţă de 
174,50 mp, proprietate Diaconescu Cristian Dorel şi Lucica.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 29: 
 „Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM nr. 
761/2008.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
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 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 30: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea HCLM nr. 110/2009 privind completarea 
HCLM nr. 784/2008,( modificata de HCLM nr. 57/2009) pentru aprobarea planului de 
amplasare a punctelor de desfacere a presei la nivelul municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 31: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea titlului HCLM nr. 38/2009 privind aprobarea 
PUZ - CONSTRUIRE IMOBIL S+P+4-5E – SPAŢII COMERCIALE şi APARTAMENTE, 
str. Maior Şofran nr. 9, teren în suprafaţă de 457 mp, proprietate SC SILVA PRODIMPEX 
SRL.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 32: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr. 269/24.07.2002 
privind punctele de lucru ale R.A.E.D.P.P. Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 33: 
 „Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care 
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 34: 
 „Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în domeniul 
privat al municipiului Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 3 voturi împotrivă. Au votat împotrivă: dl.Manea, dl.Matei şi 
dl.Cupşa. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Trei voturi împotrivă. Punctul 35: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.M. nr.230/11.04.2007 privind 
atribuirea în folosinţă gratuită, pe perioada existentei construcţiei, Arhiepiscopiei Tomisului, a 
terenului în suprafaţă de 612,00 mp situat în Constanţa, str. Soveja, bI. O1,O2,O6.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 36: 
 „Proiect de hotărâre privind translatarea unei suprafeţe de teren proprietate privată a 
municipiului Constanţa, situată în Zona Faleza Nord, teren ce constituie parte a obiectului 
Contractului de Concesiune nr.38133/15.06.2000.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 37: 
 „Proiect de hotărâre privind translatarea unei suprafeţe de teren proprietate privată a 
municipiului Constanţa, situată în Zona Faleza -str. Mihai Eminescu, suprafaţă ce constituie 
parte a obiectului Contractului de Concesiune nr.38134/15.06.2000.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 38: 
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 „Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării unor suprafeţe de terenuri în 
baza Legii nr 50/1991, art. 15 alin.l lit. e, aferente terenurilor pentru care sunt încheiate 
Contractele de Concesiune nr. 1573/19.01.1995 şi nr.1574/19.01.1995 încheiate cu S.C.Conpress 
Group S.R.L." 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 39: 
 „Proiect de hotărâre privind preluarea din administrarea RATC Constanţa şi trecerea 
în administrarea Consiliului local al municipiului Constanţa a Podului de tramvai din zona 
Km. 4-5, zona Billa şi darea în gestiune delegată la S.C.I.L. Confort Urban S.R.L.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 40: 
 „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; 
 Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 3 abţineri. S-au abţinut: dl.Manea, dl.Matei şi dl.Cupşa. 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 41: 
 „Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCLM nr.451/2004 privind 
emiterea acordului Consiliului Local al Municipiului Constanţa în vederea transmiterii 
terenului în suprafaţă de 48 589,89 mp, situat în zona Palas Constanţa din domeniul public al 
statului şi administrarea Ministerului Apărării Naţionale în domeniul public al municipiului 
Constanţa şi administrarea Consiliului Local Constanţa.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Cine este de acord? Da, vă rog! 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Numai puţin, domnule preşedinte! Aş vrea să fac o menţiune... 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Dacă se poate mai tare, vă rog! 
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 Dl.Decebal Făgădău 
 Am primit  ulterior şi planul anexă care face parte integrantă din hotărâre şi ar fi normal să-l 
votăm acum. L-am primit ulterior întocmirii documentaţiei şi aş vrea să facem menţiunea, să 
completăm art.1 cu această frază: „conform planului anexă care face parte integrantă din hotărâre”. 
Ca să nu mai avem probleme, modificăm acum art.1 din hotărâre şi introducem fraza aceasta, că aşa 
ne cer cei de la minister. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, dl.viceprimar a propus un amendament.  
 Cine este de acord cu amendamentul? Împotrivă? Abţineri? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, în unanimitate, amendamentul a fost aprobat. Vă rog să votăm punctul completat în 
întregul lui.  
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Cine este împotrivă? Cine se abţine? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ordinea de zi principală fiind epuizată, vă rog să trecem la cele două puncte de pe ordinea 
suplimentară. Punctul 1: 
 “Proiect de hotărâre privind încredinţarea către Fincogero SPA a executării lucrărilor 
de urbanizare aferente contractelor de concesiune 38133/15.06.2000 şi 38134/15.05.2000.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
A explicat foarte clar dl.primar Radu Mazăre care este situaţia. 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Dacă mai vor explicaţii, e dl.Racu… 
 
Dl.Felix Stroe 
Mai doreşte cineva explicaţii suplimentare? Nu. Dacă mai doreşte, supun la vot. 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 La punctul nr.2: 
 “Proiect de hotărâre privind acordul Consiliului Local al Municipiului Constanţa 
pentru constituirea SC AGREMENT NAUTIC SA.” 

- iniţiator: Primar, Radu Ştefan Mazăre; 
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  La punctul nr.2, de asemenea, dl.primar, la buget, v-a prezentat foarte clar această 
problemă. Dacă sunt întrebări, comentarii sau nu? 
  
 D-na Marcela Enache 
 Să se precizeze acele amendamentele care au fost pomenite şi care trebuie să le consemnăm 
în … 
 
 Dl.Felix Stroe 
 La Agrementul ? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Da. Numai puţin, ca să le consemnăm în procesul-verbal, să putem, ulterior, completa 
hotărârea cu aceste propuneri care s-au făcut… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, domnu’ viceprimar, la poziţia nr.2 de pe ordinea suplimentară privind hotărârea cu 
constituirea SC Agrementul… 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Da. La actul constitutiv aş vrea să înscriem corect datele firmei private cu care ne vom 
asocia. Este vorba de S.C.VEGA TURISM SA cu sediul- Hotel Vega, staţiunea Mamaia, 
jud.Constanţa, cu codul de înregistrare J/13/1155/1995, cu C.U.I.- ZRO7252420, reprezentată prin 
dl.Marian Gherman, ca să înscriem în mod corect în actul constitutiv. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Şi mai aveaţi cu Eforie sau ce mai aveaţi? Şi suma respectivă… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi Eforie, cu banii, parcă. 
  
 Dl.Decebal Făgădău 
 A, Eforie, este deja scrisă… 
 
 D-na Marcela Enache 
 E scrisă. 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Suma este de 35 de mii de Euro. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 A prezentat dl.primar- 35 de mii de Euro. Deci, dl.viceprimar, dl.consilier Făgădău a făcut un 
amendament. Vă rog, supun la vot acest amendament. 
 Cine este de acord? Cine este împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Acest amendament a fost aprobat în unanimitate. Supun la vot poziţia nr.2 de pe ordinea de zi 
suplimentară în întregul ei. 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Înainte de a declara închise lucrările şedinţei să aşteptăm comunicarea Comisiei de numărare 
a voturilor privind cele două buletine de vot. 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Domnule preşedinte, aş vrea să fac o remarcă… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, domnu’ consilier! 
 
 Dl.Constantin Matei 
 Proiectele prezentate şi fundamentate...Deci  făcute de Primărie şi de către cei de la RATC 
sunt foarte bine făcute, au fost pe înţelesul nostru însă mai puţin din partea celorlalte societăţi şi 
avem rugămintea ca pe viitor să se străduiască mai mult în ce priveşte prezentarea acestora. 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Corect. 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Cei care au făcut proiectele respective, vă rugăm să ţineţi cont de remarca domnului 
consilier. 
 

-X- 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Stimaţi colegi consilieri, revenim la punctul 14. Daţi-mi voie să vă comunic rezultatul votului 
şi să-l supunem spre aprobare. 
 Comisia de numărare a voturilor, alcătuită din cei pe care îi cunoaşteţi, a procedat la 
numărarea voturilor şi se comunică: 
- dl.Stan Gabriel  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- dl.Stroe Felix  - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- dl.Cupşa Ovidiu  - 15 voturi pentru; 8 voturi împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Popa Mădălina  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- dl.Marica Ion  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Popa Luiza  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Borali Veaveghiul - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Mutalap Ghiulnihal - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
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- d-na Pînzariu Irina  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Mincă Daniela  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Ungureanu Elisabeta - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- dl.Briban Radu  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Nanu Daniela  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- dl.Tudoran Răzvan  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat; 
- d-na Bercu Simona  - 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 1 anulat. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, toţi cei propuşi au fost votaţi. Sunteţi de accord…? 
 
 Se fac comentarii în sală.(Membru suplean…?) 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ca şi supleant, cele mai puţine voturi le are, 15 voturi pentru, dl.Cupşa; ceilalţi au 23 şi 22. 
Deci, dl.Cupşa Ovidiu va fi membru supleant. Aşa rezultă din  ţidulă. 
 Vă rog frumos, supun la vot hotărârera de la punctul nr.14. 
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 La punctul 15,  au fost votaţi toţi cei propuşi şi avem următorul rezultat: 
- poziţia nr.2 – Stroe Felix  - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulate; 
- poziţia nr.3 – Stan Gabriel  - 22 de voturi pentru; 0 împotrivă; 2 anulate; 
- poziţia nr.4 – Cupşa Ovidiu  - 21de voturi pentru; 1 împotrivă; 2 anulate; 
- poziţia nr.5 – Gheorghe Florin - 21de voturi pentru; 1 împotrivă; 2 anulate; 
 Supun la vot întreaga hotărâre de la punctul 15. 
 Cine este de acord? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abţine cineva? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulţumesc şi vă doresc în continuare să fiţi cât mai productivi pentru binele comunităţii! 
  
        PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 
 
 
         Felix Stroe 
   SECRETAR, 
 
            Marcela Enache 
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