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Incheiat asHizi, 23.07.2009, orele 12,00, in ~edinta ordinara a Consiliului Local al
MunicipiuluiConstanta.

La ~edintaparticipa: 22 de consilieri(absenteazaunnatoriiconsilieri:-motivat, fiind in
delegatie, dl.Moisoiu Danut, Georgescu Daniel, d-na Popa Madalina ~i dl.Matei Constantin;
nemotivat- dl.Cup~aOvidiu),dl. PrimarRadu ~tefanMazare,d-na secretarMarcelaEnache,
functionari publici din aparatul propriu de specialitate al Primarului, invitati ~ireprezentantiai
mass-mediei.

~edinta este publica ~i va fi condusa, conform Hotanlrii Consiliului Local nr.298/2009.
de domnul consilier Mu~atMihalache.

DI.MihalacheMusat
Stimati colegi, buna ziua! Dupa cum ~titi, astazi avem ~edinta ordinara'a Consiliului

Local Municipal Constanta. Va infonnez ca din 27 de colegi consilieri sunt prezenti21 ~i 6 sunt
absenti. Deci, ~edinta noastra este statutara, putem sa trecem la treaba. Ordinea de zi este
fonnata din 6 proiecte, dintre care va informez ca punctul nr.6 a fost retras ~i au ramas in
convocator 5 proiecte, ~i0 ordine suplimentaracare este formata din II proiecte. Pentruinceput.
va supun la vot ordinea de zi, ~i inclusivordinea suplimentara.

Cine este pentru? Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!
.

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

DI.MihalacheMusat
Vreau sa mai fac 0 mentiune, ~i anume, ca la punctul 2 ~i punctul 5 yom avea ni~te

completari pe care Ie yom face la momentul in care ajungem sa votam aceste proiecte. Deci.
trecem la punctul nr.t din ordinea de zi:

"Proiect de hotarare privind modificarea organigramei ~i ~tatului de functii din
cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanta, aprobate prin
H.C.L.M. nr.27112009."

initiator: Primar, Radu 1)tefanMazare;
Cine este pentru? Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.
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DI.MihalacheMusat
La punctul nr.2, la care am facut precizarea putin mai devreme, avem ceva modificari

survenite dupa ce a fost scanat proiectul pe CD. Ati primit proiectul de hotanlremodificat.Eu 0
sa dau citire proiectului ~i, daca dumneavoastra cereti precizari, dl.Voinescu 0 sa ne dea ni~te
detalii.

"Proiect de hotarare privind completarea si modificarea Hotararii nr. 17/25.01.2008
privind "Programul de ranforsare ~ireparare a tramei stradale, dezafectarea a 25 km linie
duba de tramvai ~i transformarea acesteia in carosabil auto ~i a incintelor institutiilor de
invatamant ~icultura din Municipiul Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca se abtine cineva? Daca cineva este impotriva?Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

DI.MihalacheMusat
Punctul nr.3:
"Proiect de hotarare privind modificarea H.C.L.M. 82 din 27.02.2008 privind

aprobarea regulamentului de acordare a autorizatiilor de transport in domeniul serviciilor
de transport public local in municipiul Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cineva impotriva? Sau. daca se abtine cineva? Va

mu1tumesc!. .

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

DI.MihalacheMusat
Punctul nr.4:
"Proiect de hotarare privind aprobarea amplasarii bustului cetateanului de onoare,

dr. Corneliu loan Dida."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;

Cine este pentru? Daca este cineva impotriva?Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

DI.MihalacheMusat
Punctul nr.5:
"Proiect de hotarare privind completarea ~i actualizarea inventarului bunurilor

care apartin domeniului privat al municipiului Constanta."
initiator: Primar, Radu ~tefan Madre;

11rog pe domnul viceprimar Fagadau sa ne fadl completarea, ~i comentariul privind
modificarile, de rigoare ~idupa aceea sa supunem la vot.
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DI.DecebalFagadau
Deci, este vorba de 0 diferenta de modificari. Propun sa introducemanexa nr.9. un teren

'in str.Atelierelor m.ll. Este vorba de 15 mp 'in total. E 0 diferenta de masuratori. Propun sa
introducemanexa nr.9 'inhotarare, aferenta acestei diferentede masuratori.Mu1tumesc!

Dl.Mihalache Musat
Va rog sa trecem la vot.
Cine este pentru? Cu amendamentelerespective, binenteles! Daca este cineva 'impotriva?

Sau, daca se abtine cineva? Va multmnesc!

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru.

Dl.Mihalache Mu~at
Trecem, 'incontinuare, la ordinea suplimentara, la punctull, din ordineasuplimentara:
"Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului de venituri ~i cheltuieli al

municipiului Constanta pe anul 2009."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;

Cine este pentru? Da, domnu' consilier!

DI.VictorManea

La ordinea suplimentarasa ne fie prezentate proiectele, 'intrucatnu Ie-amav.utpe CD.

DI.MihalacheMusat
Nu Ieaveti, dumneavoastra?

DI.VictorManea
Le avem, dar n-am apucat sa Ie studiem ~iam vrea sa ~timce votam.

Dl.Mihalache Musitt
Da, doamna director!

D-na Marcela Frigioiu
Modificarile care se fac la rectificareade buget sunt urmatoarele:
La capitolul de venituri avem 0 diminuare la cheituielile cu salariile profesorilor de

22.281, prin hotarare de guvem. Banii primiti pentru pasarela, tot printr-o hotanlre de guvem,
4644 mii lei. Pentru activitateade salvamar~i prim ajutor - 1.286.000mii lei ~i la drumuri
840.000 mii lei. Deci, toate acestea sunt venituri care vin prin hotarari de guvem.

La capitolul de cheituieli avem a~a...

Dl.Victor Manea
Deci, avem la capitolul 70 - "se diminueazasuma cu 649 mii lei....

D-na Marcela Frigioiu
Pai, da, ele sunt 'in interior...Pe venituri avem 0 cre~tere~i dupa aceea se repartizeaza

acele venituri pe cheltuieli. Eu v-am spus de unde primim banii ~i unde-i repartizam pe
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cheltuieli, corespunzator. La pasarela, unde am primit 4644 mii lei prin hotariirede guvern, este
un proiect cu cofinantare; Primaria municipiului Constanta trebuie sa puna bani pentru proiectul
tehnic, pentru avize, studii de mediu, organizare de ~antier~idiverse ~ineprevazutein valoare de
790 mii lei. De asemenea, mai avem 0 cheltuiala vizavi de un proces la care Primariatrebuie sa
faca recurs ~i trebuie sa plateasca cautiunea de 10%, unde avem 10 miliarde. Pentru Protectia
civila avem diguri de protectie inundatii de 100 de metri ~i corturi gontlabile 5 bucati plus
accesoriile lor. Consultanta la proiectul cu FIN CO GE RO. ~i 0 delimitare cadastrala pentru
Navodari, de 10mii lei. Asta este tot ce se rectificape buget.

Dl.Radu Stefan Mazare
~i ~oseauade coasta...

D-na Marcela Frigioiu
A~a, ~i punem ~i 17 mii... Va aduceti aminte ca atunci ciind am votat bugetul in luna

aprilie, am lasat in fondul de rulment 17miliarde ~iam spus ca 0 sa fie pentru ~oseauade coasta,
in momentul ciind0 sa apara hotarare de guvern. Acum, luam 17 miliarde din fondulde rulment
~i Ie trecem la ~oseaua de coasta, pentru studii. In interior, daca doriti, pe referat, mai sunt...
astfel de mi~cari...daca a fost 0 economie de 10 lei la un proiect se trece la alt capitol,adica sunt
marunti~uri... operative. Lucrurioperative din cadrul Primariei.

Dl.Victor Manea
~i bugetul cre~tecu ?

D-na Marcela Frigioiu
Pai, bugetul cre~tecu.. ..Bugetul scade nu cre~te,datorita faptului ca salariileprofesorilor

sunt venite,din sume defalcatedin TVA, de la bugetulde stat, care sunt de 22.281mii lei.
Celelalte, fiind din venit intern, bugetul scade nu cre~te, daca doriti pe tot anul. N-avem nicio
cre~terede nimic altceva, nici de venit, nici de...Foarte amanuntit este referatul din anexa. Daca
i1studiati ~iaveti intrebari ulterioare,va pot sta la dispozitie.

Dl.Mihalache Musat
Supun la vot proiectul m.l din ordinea suplimentara.
Cine este pentru? Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru. A venit ~idl.Bileca.

Dl.MihalacheMusat
Trecem la punctul nr.2:
"Proiect de hotarare privind aprobarea Conventiei care se va incheia intre

Municipiul Constanta ~i SC Electrocentrale Bucure~ti S.A. - S.E.Constanta in cadrul
Programului de construire locuinte ieftine - Ansamblul Baba Novae."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cinevaimpotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mihalache Mu~at
Punctul nr.3:
"Proiect de hotarare privind aprobarea studiului de fezabilitate ~i a indicatorilor

tehnico-economici aferent obiectivului de investitii AMENAJARE PARC CET
CONSTANTA."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cinevaimpotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na MarcelaEnache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.Mihalache Musat
Punctul nr.4:
"Proiect de hotarare privind completarea HCLM nr.293/28.05.2009."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cineva impotriva?Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na MarcelaEnache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.MihalacheMusat
Punctul nr.5:
"Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului de functionare al

Serviciului de Salvamar ~ial Punctelor de prim ajutor."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;

Cine este pentru? Daca este cineva impotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na MarcelaEnache
Avem 22 de voturi pentru.

Dl.MihalacheMusat
Punctul nr.6:
"Proiect de hotarare privind aprobarea constituirii ~i a regulamentului de

functionare a Comisiei municipale de amenajare a teritoriului ~i urbasnism din municipiul
Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Deci, aici yom avea vot secret. Pana se impart buletinele de vot, noi trecem la punctul

nr.7:
"Proiect de hotarare privind modificarea HCLM nr.l00/2008 privind aprobare

PUZ - CONSTRUlRE SEDIU FIRMA. D+P+IE, str.cuza Voda nr.18, teren in suprafatii de
283 mp, proprietate Din Nicolae Eugen ~iValentina."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cinevaimpotriva? Daca se abtine cineva? Va multumesc!
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D-na Marcela Enache

Avem 21 de voturi pentru. DI.Bileca Nicolae nu a fost In saUL

Dl.Mihalache Musat
Punctul nr.8:
"Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Actului constitutiv ~i

Statutului Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Apa-Canal Constanta la care
municipiul Constanta este membru asociat, aprobate prin HCLM nr.624/2008."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cineva Impotriva?Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

DI.MihalacheMusat
Punctul nr.9:
"Proiect de hotarare privind modificarea ~i completarea Actului constituitiv ~i

Statutul Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Dobrogea, la care municipiul Constanta
este membru asociat, aprobate prin HCLM nr.555/2008."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cineva Impotriva?Daca se abtine cineva? Va m~ltumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

DI.MihalacheMu~at
Punctul nr.tO:
"Proiect de hotarare privind indreptarea erorii materiale din cuprinsul HCLM

nr.350/2009."
initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;

Cine este pentru? Daca este cineva Impotriva?Dadi se abtine cineva? Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.

DI.MihalacheMusat
Punctul nr.ll:

"Proiect de hotarare privind aprobarea Planului integrat de dezvoltare pentru
polul de cre~tere Constanta - Zona Metropolitana Constanta."

initiator: Primar, Radu ~tefan Mazare;
Cine este pentru? Daca este cineva Impotriva?Daca se abtine cineva? Va multumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru.
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DI.MihalacheMusat
Rog membri comisiei de numarare a voturilor sa-~i Indeplineasca atributiile ~i sa ne

anunte rezultatul votului secret de la punctul nr.6, pentru a putea supune proiectulde hotanire la
vot.

Se fac comentarii In saHi.

DI.VictorManea
Comisia asta va fi peste...?

DI.DecebalFagadau
Ce anume?

DI.VictorManea
Va fi superioaraConsiliului Local?

DI.DecebalFagadau
Domnu consilier, pentru a elimina orice confuzie.. .S-a modificat Ordonanta27 ~isuntem

obligati sa infiintam aceasta comisie tehnica ~iam ajuns la urmatoarea concIuzieca, ea, comisia
de specialitate nr.2 a Consiliului Local, va fi intregita cu speciali~tiin arhitectura ~i urbanism.
Completarea este cu: arhitectul ~efal judetului, arhitectul ~efal ora~ului~iinca doi arhitecticare
au mandate pentru elaborare PUZ.

x-

DI.Decebal Fagadau
Domnilor consilieri, am rugamintea, daca doriti sa ascultati, Intrudit proiectul Inscris la

punctul I I de pe ordinea suplimentara a fost votat, sa 0 invit pe doamna director Ani Merla sa
faca 0 prezentare a acestui program. Este vorba de 0 strategie...

Se fac comentarii in sala. (Vine acum!)

DI.DecebalFagadau
Este vorba de 0 problema importanta, capitala, pentru ora~ul nostru, cu privire la

dezvoltareazonei metropolitane.Va rog, doamna Merla!

D-na Ani Merla
Buna ziua, domnule primar! Buna ziua, doamnelor ~idomnilor consilieri!Este vorba de

Zona MetropolitanaConstanta,infiintata,oficial,in 14februarie2007.Baza legalain temeiul
careia ne-am infiintat este Legea nr.2I5/2001, legea administratieipublice locale cu modificarile
~i completarile ulterioare, la momentul respectiv fiind prima Asociatie de Dezvoltare
Intercomunitaradin partea de Sud a Romaniei. Ulterior, au aparut inca alte opt astfel de asociatii.
Se au in vedere urmatoarele:define~te~itraseaza constituireazonei metropolitane;imbunatatirea
infrastructuriide transport, telecomunicatii, energie; dezvoltarea ansamblurilorrezidentialenoi;
dezvoltarea turismului; protectia mediului; dezvoltarea resurselor umane ~i, nu in ultimul rand,
atragerea de noi investitii.



Pe 0 harta topo (aparutape ecranul video-proiectorului),ceea ce este coloratamai Inchisa
este Zona Metropolitana Constanta, formata din municipiul Constanta, 13 localitati, din care 5
ora~e~i 8 comune, ~iConsiliul Judetean Constanta, ca membru fondator.Aici, este 0 Impartirea
localitatilorpe cele trei zone geografice,sa-i spunem a~a,partea de Nord, parteade Vest ~ipartea
de Sud, la Est fiind Marea Neagra. Aici, avem 0 prezentare In functie de populatiapermanenta~i
populatia sezoniera. Oeci, se vede foarte elar, dintr-un total, ca noi avem 0 populatiede 457 de
mii de locuitori din cei 730 ai judetului Constanta. Prin Hotanlrea de Guvern 998/27 august
2008, deci cu aproape un an de zile In urma, Constanta, municipiul ~i arealul ei influent,a fost
declarat pol national de cre~terealaturi de Inca 6 mari ora~eale Romaniei, respectivTimi~ioara,
Cluj, Ia~i,Ploie~ti, Bra~ov,Craiova.

Planul integral de dezvoltare este un document strategic pentru a putea sa identificam,
fata de situatia actuala, care sunt nevoile din aceste localitati, necesarul de proiecte ~i ineluderea
acestora In portofoliulnostru, pentru.aplicatii.

Ayeti aici, ~i la mapa dumneavoastra, ceea ce Inseamna proiecte propuse pentru
implementare In perioada 2009-2013, ce a mai ramas din acest exercitiu financiar al Uniunii
Europene, bani ce pot fi cheltuiti, conform regulii 2+1, pana In 2015. Aici, aveti 0 scurta
incursiune printe proiectele propuse pentru implementare In aceasta perioada, strict pentru
problemele referitoare la municipiul Constanta. Este Riviera Tomis; este realizareaunei instalatii
de agrement nautic pe lacul Siutghiol Mamaia - teleschi; este vorba de un proiect integrat,
complex, pentru transformarea statiunii Mamaia Intr-un produs turistic international;este vorba
de reabilitarea ~i cre~terea fertiliHitiituristice a zonei Peninsulare. Acestea sunt doar 0 parte
dintre proiecte, spicuite din lista prezentata anterior. Ca exemplificare: Riviera Tomis -~oseaua
noastra pe coasta Marii Negre; Zona In care va fi implementat, pe lacul SiutghioLTeleskiul -
instalatia de agrement nautic - un model din alte tari, cum am vrea ~i noi sa existe: Zona
Peninsulara, conform PUZ-ului aprobat de ditre domniile voastre, cu zone functionale in care
yom interveni pe ceea ce Inseamna situri arheologice ~i punerea lor In valoare, pe ceea ce
inseamna biserici ~ia~ezamintede cult din toate culturile religioase, pe ceea ce Inseamnaspatiile
publice. Asta este 0 scurta prezentare. Oaca doriti amanunte, va stau la dispozitie. Multumesc!
Mai fac 0 singura mentiune: pentru acest exercitiu financiar, suma alocata Polului de Cre~tere
Constanta este de 91,32 milioane la care se adauga alte sute de milioane de Euro ce vor fi
accesate cu prioritate din programe nationale ~idin programe comunitare pentru tot ce exista in
lista anexa a acestui plan integrat. Intra, cu prioritate, la finantare, in toate programele
comunitare~inationale. Multumescfrumos!

OI.RaduStefan Mazare
Oomnilor consilieri, eu vreau sa Ie multumesc celor eare au lucrat la realizarea acestor

proiecte, a acestui PIT, PIC.. .Cum Ii spune? PIT. Vreau sa va zic ca am avut 0 discutie, atunci
cand am fost eu la ~edintaeoalitiei ca sa tratez fuziunea cu membri de la OPIC. Ministru Blaga
mi-a spus ca ora~ulConstanta, ~i Zona Metropolitana, s-a prezentat eel mai bine, motiv pentru
care trebuie sa-i felieitam pe d-na Merla, pe Lisi, eare a Ineeput luerarea, pe Fagadau ~ipe toti
ceilalti eare au fost In eehipa aeolo. Motivul pentru eare am pus-o pe ordinea suplimentaraeste
ea, daea avem aprobarea In Consiliu, noi ~i eelelalte loealitati, Blaga mi-a spus ea Inainteaza
proieetul ea sa ne dea drul11ullabani. Eu am avut 0 discutie, In grup, ~i i-am spus:" Hai ea ...0
lalaim. Ce faeel11?Oa drumulla bani!" A auzit ~iPop. "Pai, ee se-ntampla, ee se-ntal11pla?"Pai.
se Intampla ea noi suntem gata eu proieetele de 6 luni de zile ~i nu primim bani! ~i l11i-adat
telefon, m-a rugat frumos sa 0 aprobam In ~edintade eonsiliu. Mi-a spus ea s-a uitat peste ea~i
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ca, la momentul In care ea e aprobata,Incepem sa derulam, ceeace ar fi un lucru extrem de
benefic pentru comunitateanoastra. Asta vroiam sa va spun, pentru ce am prins-o pe ordinea
suplimentara.

OI.Mihalache Musat
Urmeaza sa facem cunoscut rezultatul votului secret. Oeci, rezultatul este urmatorul,

pentruComisia municipala de amenajarea teritorului ~i urbanism:
Consilieri locali, membrii ai Comisiei m.2
- Plrvulescu Valentin 21 de voturi pentru; 0 Impotriva; 1anulat;
- FagadauOecebal 21 de voturi pentru; 0 Impotriva; 1anulat;
- PopaMadalina 21 de voturi pentru; 0 Impotriva; 1anulat;
- Stoica Gheorghe 21 devoturi pentru; 0 Impotriva; 1anulat;
-Ciobanu Ion ' 21devoturipentru;0 Impotriva;1anulat;
Arhitect ~efal municipiului Constanta
- PopaLuiza-21devoturi pentru;0 Impotriva;1anulat;
Speciali~tidin domeniul constructiilor, amenajarii teritoriului
- arh.CalotaOumitru 21 devoturi pentru; 0 Impotriva; 1anulat;
- arh.TomaIonut 20 devoturi pentru; 1 Impotriva; 1anulat;
Reprezentantal Consiliului JudeteanConstanta,architect ~ef
- ing.ConstantinCenu~a 21 devoturi pentru; 0 Impotriva; 1anulat.

Acestea fiind rezultatele, a~a cum dumneavoastra v-ati exprimat, supun la vot proiectul
de hotanlre Inscris la punctul 6 pe ordinea suplimentara. .

Cine este pentru? Oaca cineva este Impotriva? Oaca cineva se abtine?

O-na Marcela Enache

A vem 22 de voturi pentru.

OI.Mihalache Mu~at
Acestea fiind spuse, va multumesc pentru participare ~i va doresc 0 zi buna In continuare!

PRE$EOINTELE $EOINTEI,

SEC~TAD /'"
/~~~lV

Marcela Enache

Mihalache Mu~at


