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ROMANIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 

 
 
 
      
 
 
     PROCES-VERBAL 
 
 
 Incheiat astazi, 27.03.2006, orele 12,00 in sedinta ordinara a Consiliului Local Municipal 
Constanta. 
 La sedinta participa: dl.primar Radu Stefan Mazare, dl.viceprimar Nicolae Nemirschi, 
dl.viceprimar Gabriel Marius Stan, d-na secretar Marcela Enache si 25 de consilieri din 27 de membri, 
absenti fiind dl.consilier Cristinel Nicolae Dragomir si  dl.consilier Nicolae Moga. 
 Lucrarile sedintei vor fi conduse de doamna consilier Antonella Marinescu. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Buna ziua ! Declar,  sedinta de astazi, deschisa. Din totalul de 27 de consilieri, lipsesc 4: 
dl.Dragomir Nicolae Cristinel, dl.Foca Marian, dlMoga Nicolae si dl.Stroe Felix. 
 Din ordinea de zi sunt retrase punctele: 12, 38, 30, 31 si 32.  
 
 Dl.Aurel Butnaru 
 Si 28.  Il retrag, in calitate de initiator. 
 
 D-na Antonella Marinescu 
 Deci, si punctul 28 este retras. Mai avem si o ordine suplimentara. O sa va citesc despre ce este 
vorba. 

1. Proiect de hotarare privind aprobare PUD – Construire locuinta S+P+1E, str.Constantin 
Brancoveanu nr.1, teren in suprafata de 649,36 mp, proprietate Hasotti Ionel si Doina.” 

2. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a 
Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor care 
solicita subventii de la Consiliul Local. 

3. Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta. 
Cine este pentru ordinea suplimentara ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Sa ne dea si noua, cineva, ordinea suplimentara ! 
 
D-na Marcela Enache 
Imediat ! 
 
D-na Antonella Marinescu 
Si acum, supun la vot intregul convocator cu ordfinea suplimentara. 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
D-na Marcela Enache 
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Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 1: 
“Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local municipal pe anul 2006.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? 
 
Se fac comentarii in sala. 
 
D-na Lenuta Doinita Basescu 
La capitolul 54, referitor la infiintarea, organizarea  si functionarea Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenta a Persoanei si Stare Civila, este alocata o suma 675 mii lei, si este acolo 
un tabel unde sunt prevazute aceste investitii, si mi se par niste sume destul de mari. Dau de exemplu: 
calculatoare si imprimante- 550 de mii… 

 
Se fac comentarii in sala. 
 
D-na Lenuta Doinita Basescu 
Il invit pe domnul director economic sa ne dea  o explicatie, referitor la sumele din capitolul 

54, privind infiintarea, organizarea si functionarea Serviciului public comunitar de evidenta a 
persoanei si stare civila. 

 
D-na Marcela Frigioiu 
Pentru evidenta populatiei, se solicita fundamentari de la evidenta populatiei care se transmit la 

Consiliul Judetean. Acesti bani vin, exclusiv, prin bugetul de stat, deci bugetul local nu acorda nici un 
leu, iar, pe baza fundamentarilor, care au fost transmise de catre serviciul de evidenta a populatiei, pe 
care noi l-am preluat de la Politie, au fost transmise la Consiliul Judetean. Banii au fost suficienti de la 
bugetul de stat. Drept urmare, vin bani din bugetul de stat catre local, exact pe fundamentarile pe care 
dansii le-au facut in decembrie, anul trecut. Noi am venit acum cu o rectificare intrucat sumele pe care 
ni le-au acordat cei de la Consiliul Judetean, in luna decembrie, au fost… mai tarziu decat noi facusem 
bugetul  si le-am prins toate pe chjeltuieli materiale, iar acum am luat din totalul cheltuielilor materiale 
si am impartit pe investitii si pe cheltuieli materiale. 

 
D-na Lenuta Doinita Basescu 
Mi-a atras atentia faptul ca pentru o parte din…. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Asa le-au facut dansii, in propunerile dansilor, dar, cand se va face investitia, va dati seama ca 

nu se va tine cont de asa eva, ci vom merge pe Ordonanta 60, pe oferte. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 2: 
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“Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2006 al 
RAEDPP Constanta.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan mazare; 
Comentarii ? 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 3: 
“Proiect de hotarare privind aprobarea destinatiei fondurilor repartizate din impozitul 

pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale din cota de 22% pe anul 2006.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 4: 
“Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii pentru 

aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Constanta, aprobata prin 
H.C.L.M. nr.59/11.02.2006.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 5: 
“Proiect de hotarare privind aprobarea listelor cu beneficiarii de gratuitate pe 

transportul in comun, conform Ordinului nr.609/2003 al Ministrului Transporturilor, 
Constructiilor si Turismului.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 6: 
“Proiect de hotarare privind modificarea statului de functii al Serviciului Public 

Comunitar Local de Evidenta a Persoanelor si Stare Civila Constanta, aprobat prin H.C.L.M. 
nr.441/2005.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 7: 
“Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al Revistei 

“Tomis”. 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 8: 
“Proiect de hotarare privind modificarea organigramei si statului de functii al Cantinei 

de Ajutor Social Palazu Mare.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 23 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 9: 
“Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin negociere directa a unor bunuri 

imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Doriti pe anexe, da ? 
 
Dl.Constantin Chirila 
O intrebare, pentru punctele 7 si 10. Conform Ordonantei de Guvern 195/2005, schimbarea 

destinatiei nu o putem face. La art.71 se spune  ca destinatiei terenurilor nu sxe schimba; e spatiu 
verde, spatiu verde ramane. Deci, daca in Certificatul de urbanism apare cu destinatia de spatiu verde, 
sa nu se schimbe. Daca exista o alta explicatie sau sunt eu in eroare, as vrea sa stiu. 

 
Dl.Ionut Toma 
Deci, in Certificatul de urbanism apare spatiu verde ca fiind destinatia actuala. In schimb, in 

documentatia de urbanism adoptata, respectiv PUG, acolo avem destinatia care se prevede in 
certificatul de urbanism, respectiv locuinte colective. 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Da, daca este trecuta in Planul Urbanistic General al Constantei…. 
 
Dl.Ionut Toma 
Destinatia aprobata e preluata din PUG. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Destinatia respectiva, se poate elibera certificat de urbanism si deci se poate schimba destinatia 

terenului. 
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D-na Antonella Marinescu 
Mai doriti alta explicatie ? Mai aveti ceva de spus la o alta anexa ? Deci, pot sa supun la vot tot 

proiectul ? 
 
Dl.Constantin Chirila 
Tot. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Intrucat au mai venit si domnii consilieri Marian Foca si Felix Stroe, avem19 voturi pentru; 3 

voturi impotriva si 3 abtineri. Au votat impotriva: dl.Marin, dl.Radulescu si dl.Topor. S-au 
abtinut:dl.Moisoiu, dl.Chirila si d-na Basescu.Deci, avem 19 voturi pentru, hotararea a trecut. 

 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 10: 
“Proiect de hotarare privind aprobarea vanzarii prin licitatie publica a unor bunuri 

imobile (terenuri sau cladiri) ce apartin domeniului privat al municipiului Constanta.” 
- initiator: Primar Radu Stefan Mazare; 
Banuiesc ca tot pe anexe, doriti ! Daca nu exista comentarii, supun la vot intregul proiect. 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 19 voturi pentru; 6 voturi impotriva. Proiectul a trecut. Au votat impotriva: d-na 

Basescu, dl.Moisoiu, dl.Chirila, dl.Marin, dl.Serbanescu si dl.Topor. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 11: 
“Proiect de hotarare privind completarea HCLM nr.464/2003 privind transportul de 

persoane sau bunuri in regim de taxi, modificata si completata prin HCLM nr.500/2004 si 
HCLM nr.332/2005.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 13: 
“Proeict de hotarare privind modificarea si completarea HCLM nr.547/2005 pentru 

aplicarea indicelui de inflatie la HCLM nr.230/2005 privind taxele si impozitele locale.” 
-  initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 14: 
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 “Proiect de hotarare privind scutirea de la plata taxei de habitat, numitilor Nicu Magda, 
Bratu Ioana Mihaela si Bratu Marinela Laura, taxa datorata bugetului local in anul 2006.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 15: 

 “Proiect de hotarare privind programul de finalizare a lucrarilor de ranforsare si 
reparare a tramei stradale si a incintelor institutiilor de invatamant si cultura din municipiul 
Constanta.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
 
Dl.Radu Stefan Mazare 
Domnilor consilieri, aici am sa va fac eu o scurta vorbire. Dupa cum stiti, anul acesta se 

terminam programul de asfaltare. Terminam cele 40 de milioane  de Euro, cat a fost valoarea totala a 
programului, si mai raman anumite strazi, mai raman anumite trotuare  nereparate, fara asfalt nou pus 
pe…Ca atare, ne-am gandit ca sa organizam o noua licitatie pentru inca aproximativ 20 de milioane de 
Euro, cam atat este nevoie pentru a termina integral orasul, inclusiv platformele asfaltate din cadrul 
scolilor, liceelor si a institutiilor de invatamant. Am facut un calcul, o previziune bugetara, avand in 
vedere ca anul acesta se termina programul, incepand cu anul urmator trebuie sa rambursam banii cu 
care am fost finantati de catre antrreprenorul general, respectiv 2007-2008-2009 si 2010 vom avea de 
rambursat acesti bani care au fost pusi pentru asfaltarea din 2006-2005-2004 si 2003, insa, ne-am facut 
niste calcule bugetare si am putea organiza o licitatie ca sa continuam  sa terminam de asfaltat orasul in 
urmatorii doi ani, repet, de 20 de milioane de Euro, cate 10 milioane annual, pentru 2007 si 2008, 
urmand ca sa solicitam, prin Caietul de sarcini, ca finantarea din partea antreprenorului general sa fie 
de doar 20% ….finantarea noastra, si, din partea antreprenorului general de doar 20%. Daca am lucra 
in formula asta, si cu banii rambursandu-i peste patru ani de zile, deci, practic, am avea patru ani de 
gratie: doi in care asfaltam, inca doi in care nu platim, si de-abia dupa patru ani rambursam acesti 80% 
cu care suntem finantati, bugetul poate sa ii faca fata, chiar in conditiile vitrege in care este el acum, si 
am reusi sa terminam asfaltarea intregului oras. Urmeaza sa facem licitatie si procedurile de rigoare, ca 
sa nu stopam programul de asfaltare, sa-l continuam si in urmatorii doi ani, pentru ca este frustrant ca 
80% din oras sa aibe drumuri noi si 20% nu, plus ca ramane aceasta problema a trotuarelor, care 
trebuie si ea rezolvata. Daca aveti intrebari ? 

 
D-na Antonella Marinescu 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 16: 

 “Proiect de hotarare privind prelungirea contractului de inchiriere pentru un spatiu cu 
alta destinatie decat aceea de locuinta.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 17: 

 “Proiect de hotarare privind anularea HCLM nr.10/20.01.2006, privind aprobarea 
criteriilor de repartizare a locuintelor construite de ANL in conformitate cu prevederile Legii 
nr.152/1998 privind infiintarea ANL< modificata si completata prin Legea nr.10/11.01.2006.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 18: 

 “Proiect de hotarare privind aprobarea listei referitoare la ordinea de prioritate in 
solutionarea cererilor pentru repartizarea locuintelor construite de ANL in regim de inchiriere.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 19: 

 “Proiect de hotarare privind schimbarea destinatiei unui spatiu cu alta destinatie decat 
aceea de locuinta in spatiu de locuit, precum si repartizarea unor spatii de locuit situate in 
Constanta, str.Somes nr.28, Bl.CS 28.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 20: 

 “Proiect de hotarare privind modificarea si completarea HCLM nr.471/2004 privind 
metodologia de stabilire a consumurilor de energie termica pentru incalzire si apa calda de 
consum la consumatorii finali.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
L-as ruga pe domnul director sa ne explice putin cum a gandit dansul sa stabileasca acest 

consum de energie termica, care este metodologia pe care dansul o propune acum, avand in vedere ca 
dansul vrea sa modifice vechea hotarare ? 

Deci, nu este vorba de puncte termice, este vorba de consumatorii finali. 
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Dl.Ilie Rachieru 
Despre consumatorii finali, este vorba. Este un regulament, o metodologie de facturare…E 

vorba, pana la iunie 2006…. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Pai, de-asta am intebat, domnu’ director, e vorba de facturare aici ! Deci nu este vorba de 

puntul termic, este vorba de consumatorii finali… 
 
Dl.Ilie Rachieru 
Deci, in metodologia de facturare, pana in iulie 2006 trebuie sa finalizam contorizarea, pana 

atunci, exista o procedura de facturare in pausal. Dupa 2006, cand este contorizat, apare fenomenul 
cand luam aparatele la verificarea metodologica si trebuie stabilita metodologia cum facem facturarea. 
A aparut 233/2004. Metodologia noastra era data inainte de aparitia acestei legislatii.N-am facut 
altceva deca s-o  reactualizam….Am adaptat….    

 
D-na Antonella Marinescu 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 21: 

 “Proiect de hotarare privind abrogarea HCLM nr.406/2003 privind metodologia de 
derulare a serviciului de repartizare a costurilor energiei termice pentru incalzire in cladiri 
colective (condominii).” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctele 22 si 23 se amana. Acum mi s-a comunicat. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Doamna presedinta, supuneti la vot! 
 
Se fac comentarii in sala. 
 
Dl.Tiberiu Nemet 
Pai, nu, da’ am votat ordinea de zi ! 
 
D-na Antonella Marinescu 
Are dreptate, domnu ‘ consilier !  
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
Consilierii sunt de acord cu retragerea punctelor 22 si 23 . 
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D-na Antonella Marinescu 
 Punctul 24: 
 “Proiect de hotarare privind ajustarea tarifului pentru activitatea de productie si 
distributie energie termica prin CT de bloc pe combustibil lichid tip calor extra I.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
 

Dl.Radu Stefan Mazare 
Se retrage si asta ! Am sa va dau si o explicatie, poate sunteti putin nedumeriti. Este o solicitare 

facuta din partea RADET-ului, insa, noi, ca executiv, n-am apucat sa studiem cresterea de tarif, pentru 
ca, cresterea de tarif implica automat si cresterea subventiei si n-am apucat s-o reglam, sa vedem cum 
stam ca si cheltuiala bugetara. Asta este motivul pentru care vrem sa-l amanam si sa ne apucam sa-l 
studiem pana in sedinta viitoare. Multumim ! 

  
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 25: 
“Proiect de hotarare privind rectificarea Listei obiectivelor de investitii pe anul 2006 a 

RADET Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 26: 
“Proiect de hotarare privind aprobare PUD – Construire hala productie, zona CFR 

Palas, Parcela A 929/12. Lot 1, teren in suprafata de 1999,40 mp, proprietate SC PENTOMAX 
SRL.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 27: 
“Proiect de hotarare privind aprobare PUD – Extindere imobil S+P+1E si transformare 

in spatiu alimentatie publica, bd.Tomis nr.55, teren in suprafata de 286 mp, proprietate 
Parcalaboiu Ana-Mirei.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 29: 
“Proiect de hotarare privind modificare HCLM nr.398/2002.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
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D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 33: 
“Proiect de hotarare privind aprobare PUD – Supraetajare imobil parter cu 3E – 

locuinte, spatiu comercial si birouri, str.Mircea cel Batran nr.99, teren in suprafata de 142 mp, 
proprietate Barbu Ionut si Marin Alexandru.” 

- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 34: 
“Proiect de hotarare privind aprobare PUD – Construire spatiu comercial S+P+2E, 

str.Cismelei, langa bl.2 si 3, teren in suprafata de 230 mp, proprietate Uzun Gheorghe.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 35: 
“Proiect de hotarare privind completarea “Inventarului bunurilor care apartin 

domeniului privat al municipiului Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 36: 
“proiect de hotarare privind completarea Inventarului bunurilor care apartin domeniului 

public al municipiului Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 37: 
“Proiect de hotarare privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al 

municipiului Constanta a unor terenuri situate in intravilanul municipiului Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
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Dl.Victor Ilie Radulescu 
Pe anexe ! 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Sunt doua anexe. Pentru 120 de mp, anexa 2,  este o solicitare de cumparare, iar la prima 

pozitie este vorba de o notificare, trecuta in anexa la rubrica “Observatii”, conform adresei serviciului 
Juridic. Suntem obligati sa-i facem trecerea din domeniul public in domeniul privat. Notificarea, daca 
vrea sa vada cineve, este o notificare depusa in august 2001, de numitul Giuris,  pentru un teren din 
cartierul Viile Noi. 

 
Dl.Victor Ilie Radulescu 
Dar terasa asta, din Mamaia, unde este ? 
 
Se fac comedntarii in sala. 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Cei 120 de mp sunt langa hotel Picadilly. De ce spuneti dumneavoastra, era vorba la vanzare… 
 
Dl.Victor Ilie Radulescu 
Eu vreau sa fac o propunere ! In documentatiile privind trecerea sa fie atasata si fotografia 

locului respectiv, pentru ca, uitati-va si dumneavoastra daca puteti identifica terenul in planul anexat.  
 
D-na Ramona Dospinescu 
Imi cer scuze, dar lucram conform Legii 7/1997 . Deci, asa imi cere legea, planul de situatie… 
 
 Dl.Victor Ilie Radulescu 
Eu nu pot sa iau Mamaia tota la rand, ca sa identific, sa-mi dau seama…. 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Este o ridicare conform legii. N-am cum s-o fac… 
 
Se fac comentarii in sala. 
 
Dl.Aurel Butnaru 
Atunci, sa se anexeze un plan de incadrare in zona, ca sa ne dam seama unde vine. 
 
Dl.Radu Stefan Mazare 
Doamna director, mai punem si un plan de incadrare in zona, dar nu fotografie, ca n-o sa ne 

apucam sa alergam prin oras sa fotografiem toate locurile.  
 
Dl.Aurel Butnaru 
Plan de incadrare in zona. 
 
Dl.Radu Stefan Mazare 
Plan de incadrare. Multumesc ! 
 
D-na Antonella Marinescu 
Este necesar sa le mai luam pe anexe ? 
 
Se fac comentarii in sala. (Nu, ca sunt doua puncte…) 
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D-na Antonella Marinescu 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 39: 
“Proiect de hotarare privind radierea unor imobile din inventarul domeniului privat al 

municipiului Constanta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Trecem la ordinea suplimentara. Punctul 1: 
“Proiect de hotarare privind aprobarea PUD – Construire locuinta P+1E, str.Constantin 

Brancoveanu nr.1, teren in suprafata de 649,36 mp, proprietate Hasotti Ionel si Doina.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 2: 
“Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului  de organizare si functionare a 

Comisiei de evaluare si selectionare si a Grilei de evaluare a asociatiilor si fundatiilor care 
solicita subventii de la Consiliul Local.” 

-  initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Punctul 3: 
“Proiect de hotarare privind alegerea presedintelui de sedinta.” 
- initiator: Primar, Radu Stefan Mazare; 
Aici, eu am o propunere. L-as propune, ca presedinte de sedinta, pe dl.Balut Lucian. Cine are 

alta propunere, va rog ? Daca nu sunt alte propuneri, supun la vot propunerea pentru dl.Balut Lucian. 
Cine este pentru ? Impotriva ? Se abtine cineva ? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 25 de voturi pentru. 
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D-na Antonella Marinescu 
Va multumesc foarte mult ! Inchei aceasta sedinta . Va rog frumos sa nu plecati. Avem si noi, 

in afara acestei sedinte, o propunere, pe care…Il rog pe domnul consilier Topor sa o faca. Noi, cei din 
comisia nr.1-buget finante. 

 
Se fac comentarii in sala.(Deci, la diverse…) 
 
D-na Antonella Marinescu 
E o rugaminte… 
 
Dl.Tudor Topor 
In cadrul comisiei economice au fost discutate mai multe probleme speciale. Unele au putut fi 

rezolvate, dar altele n-au putut fi rezolvate. Eu supun atentiei dumneavoastra o cerere a unei doamne, 
in varsta de 56 de ani, care are cancer uterin; are un baiat de 14 ani, care se numeste Stefan. A rugat 
Primaria sa o impumute cu bani, nemaiavand bani ca sa se trateze. Ancheta sociala facuta confirma 
datele din cererea dansei, iar noi propunem , daca sunteti de acord, ca fiecare consilier sa contribuie cu 
500 de mii de lei pentru a ajuta aceasta femeie. 

 
Dl.Tiberiu Nemet 
Da, domnule, cum sa nu ! 
 
D-na Antonella Marinescu 
Am spus ca, fiind in postul Pastelui, sa facem si noi o…asa…un bine. Sunteti de acord ? 
 
Dl.Aurel Butnaru 
Dar asta nu trebuie votata ! 
 
D-na Antonella Marinescu 
Nu trebuie votata. Am spus ca e o chestie umanitara, in afara sedintei. 
 
Consilierii  sunt de acord. Domnul primar se alatura initiatiei consilierilor, contribuind si 

dansul. 
 
D-na Antonella Marinescu 
Va multumesc ! 
 
 PRESEDINTE SEDINTA,     SECRETAR, 
 
  
 Antonella Marinescu      Marcela Enache 
 

 
 


