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ROMÂNIA 
JUDEłUL CONSTANłA 
MUNICIPIUL CONSTANłA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 11.04.2012, orele 12,00, în şedinŃa ordinară   a Consiliului Local 
al Municipiului ConstanŃa. 
 La şedinŃă participă:  22 de consilieri (absenŃi׃ dl.Ali Nurhan, dl.Manea Victor, 
dl.Popescu Răducu, dl.Stoica Gheorghe şi dl.Tănase Cristian) dl.primar Radu Ştefan 
Mazăre, d-na secretar Marcela Enache, funcŃionari publici din aparatul propriu de 
specialitate  al Primarului, invitaŃi şi reprezentanŃi ai mass-mediei.  
 ŞedinŃa este publică şi va fi condusă, conform Hotărârii Consiliului Local nr.63 
din 17.02.2012, de domnul consilier Stroe Felix. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Sunt 21 de consilieri prezenŃi, deci, suntem legal constituiŃi şi putem să 
desfăşurăm şedinŃa. 
 StimaŃi consilieri, în legătură cu ordinea de zi, avem  ordinea de zi care v-a fost 
supusă atenŃiei şi dacă în legătură cu ordinea de zi care v-a fost supusă atenŃiei aveŃi 
obiecŃii, discuŃii. Supun la vot această ordine de zi. 
 Cine este pentru? Vă mulŃumesc! AbŃineri? Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. De asemenea, avem un punct…Da, domnu’… 
 
 Dl.Vasile Chirondojan 
 Vreau să mai trecem un punct de diverse, unde aş dori să iau cuvântul… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, v-am trecut. Mai avem, de asemenea, un proiect, pentru ordinea de zi 
suplimentară, care v-a fost, stimaŃi colegi consilieri, înmânat.  
 Dacă sunteŃi pentru introducerea pe ordinea de zi? Vă mulŃumesc! AbŃineri? 
Împotrivă? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Supun la vot ordinea de zi, în întregul ei. 
 Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Deci, cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost aprobată şi vă rog să intrăm în 
ordinea de zi. Punctul 1: 
 “Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Dacă sunt discuŃii_ Dacă nu, supun la vot. 
Cine este pentru? ObiecŃiuni? Împotrivă? AbŃineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 2: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a 
unor bunuri imobile(terenuri şi/sau clădiri) ce aparŃin domeniului privat al 
municipiului ConstanŃa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii? Dacă nu sunt discuŃii,  
Cine este de acord? Cine este împotrivă? Cine se abŃine? Vă mulŃumesc! 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 3: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării şi completării 
H.C.L.nr.471/24.09.2007 “privind aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor 
imobile(terenuri şi/sau clădiri) apar Ńinând domeniului privat al municipiului 
ConstanŃa”, cu completările şi modificările ulterioare.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate.Punctul 4: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public  în 
domeniul privat a unor mijloace fixe şi obiecte de inventar reprezentând instalaŃii 
de iluminat ornamental şi elemente ale instalaŃiilor de iluminat public aflate în 
gestiune delegată la S.C.Confort Urban în vederea scoaterii din funcŃiune prin 
casare în condiŃiile legii.” 

DiscuŃii?   
Cine este de acord?  
 
Dl.Decebal Făgădău 
Aş vrea să fac o completare… 
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Dl.Felix Stroe 
Da, domnu’ viceprimar, vă rog! 
 
Dl.Decebal Făgădău 

 În tabelul ce însoŃeşte proiectul de hotărâre nu s-a făcut precizarea,  la sumă, că 
este exprimată în lei. 

 
Dl.Felix Stroe 
Deci, suma este exprimată în lei. Alte discuŃii? 
Cine este de acord? 
 
D-na Marcela Enache 
Cu acest amendament, da? 
 
Dl.Felix Stroe 
Da. 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 

Dl.Felix Stroe 
 Bun. De asemenea, supun la vot proiectul de pe ordinea de zi completat cu acest 
amendament. 

Cine este de acord? Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate.Punctul 5: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei Plan Urbanistic Zonal 
– trecere teren din extravilan în intravilan pentru construire hale produse 
agroindustriale, teren în suprafaŃă de 50 000 mp, proprietatea S.C. P&C Trust 
Impex S.R.L.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  
 
Se fac comentarii în sală. 
Dl.Felix Stroe 
Da, domnu’ Ovidiu, vă rog frumos….! Am crezut că… 
 
Dl.Ovidiu Cupşa 
Păi, domnu’ preşedinte, dacă tot o să ridicăm aşa mâna, o să ajungem prea repede 

acasă! 
 
Dl.Felix Stroe 
Domnu’ consilier, ordinea de zi….materialele au fost înmânate de 5 zile.Este 

scrisă, frumos, pe tabelul electronic… 
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Dl.Ovidiu Cupşa 
Am un singur….mă rog, e un punct de vedere, nici măcar amendament nu este… 
 
Dl.Felix Stroe 
Da… 
 
Dl.Ovidiu Cupşa 
Pentru că e vorba de o construcŃie de hale agroindustriale, toate terenurile astea 

care intră în intravilan din…şi cred că e şi cazul punctelor următoare care intră în 
intravilan.. punctul meu de vedere este să le urmărim şi ulterior, pentru că foarte 
mulŃi…Sau, sunt, pe la marginea oraşului, zone în care s-au construit hale sau alte chestii 
de genul ăsta şi s-au transformat din saivane pentru animale…Trebuie să ne gândim, 
pentru viitor, să nu le dăm voie să ajungă din saivane….Asta vreau să spun…Şi, mă rog, 
e o chestiune executivă…da’ cred că-i importantă, pentru că sunt probleme care Ńin de 
municipiu… 

 
Dl.Felix Stroe 
Dacă tot aŃi deschis discuŃia, eu aş vrea să fac şi eu o completare. Constat, cu 

amărăciune, ca unul care pot să fac o constatare competentă dat fiind anii de când sunt 
consilier municipal, că, dacă în primele două mandate ale domnului primar Radu Ştean 
Mazăre aveam nişte ordine de zi în care aveam şi 150/160 de puncte, am ajuns să avem o 
ordine de zi destul de  subŃire. Fiecare punct de pe ordinea de zi însemna o afacere. 
Afacerile nu sunt, neapărat, necinstite. În capitalism se fac afaceri şi dintr-o afacere se 
nasc două locuri de muncă, trei locuri de muncă, şapte locuri de muncă…Se face o hală 
pentru care Primăria încasează impozite şi taxe locale, se plătesc impozite pe salarii şi… 
merge roata. Cred că este de datoria noastră să sprijinim orice iniŃiativă, în domeniul 
privat, care crează locuri de muncă, care crează un impozit şi o taxă, pentru că, cu un 
astfel de calcul, nu se poate dezvolta oraşul. Vă mulŃumesc! 

 
Dl.Ovidiu Cupşa 
Şi, totuşi, intervenŃia mea era punctuală. Adică, eu sunt perfect de acord şi să dea 

Dumnezeu să se construiască cât de mult… 
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, domnul consilier a făcut un amendament. SunteŃi de acord cu 

amendamentul? 
Se fac comentarii în sală. (N-a fost un amendament…) 
 
Dl.Felix Stroe 
A făcut o intervenŃie…punctuală. Am luat act de intervenŃia punctuală… 
 
Se fac comentarii în sală. 
 
Dl.Felix Stroe 
Supun la vot proiectul. 
Cine este pentru? Vă mulŃumesc! Împotrivă?  AbŃineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. A venit şi domnul Stan. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate; 22 pentru; s-a mărit numărul.Punctul 7: 
 “Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei Plan Urbanistic Zonal 
– Introducere teren din extravilan în intravilan şi lotizare, sola 118 parcela A 
1082/14 lot 1/1, ½ şi lot 2, teren în suprafaŃă de 49 000 mp., proprietatea numiŃilor 
Tudoran Cristian-Mircea şi Teri ş Mărioara şi Traian.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 7: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei Plan Urbanistic de 
Detaliu- construire locuinŃă P+M, str.Slt.Anghelescu Temelie nr.14A, teren în 
suprafaŃă de 193,20 mp conform actelor şi 193,00 mp conform măsurătorilor, 
proprietate Ioana Alexandru.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 8: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaŃiei Plan Urbanistic Zonal 
– Introducere ca trup izolat în intravilanul munici piului ConstanŃa şi lotizare 
parcela A 1071/19(sola 117) zona Viile Noi, teren în suprafaŃă de 4,90 ha, roprietatea 
numitului Tomescu Marius-Ioan.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 9: 

“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.1 din H.C.L. 
nr.638/19.11.2008.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 10: 

“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea art.3 al 
Regulamentului de Organizare şi FuncŃionare al R.A.E.D.P.P. ConstanŃa-Anexa 
nr.1 la H.C.L.nr.85/27.08.2008, cu modificările şi completările ulterioare.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 11: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea sediului social şi a punctelor de lucru 
ale Regiei Autonome Expoltarea Domeniului Public şi Privat ConstanŃa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 12: 

“Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.145/2011 
privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 13: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii contractului de asociere 
în participaŃiune nr.88482/12.07.2002 încheiat între Municipiul ConstanŃa şi SC 
Pinguin Agrement SRL în vederea realizării activit ăŃii de agrement nautic şi servicii 
conexe, Mal Lac Siutghiol, Zona Metropol.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 14: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea unor cheltuieli de reprezentare şi 
protocol pentru anul 2012.” 
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- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 15: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Promenadă Turistică 
Mamaia şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanŃării acestuia în cadrul 
Programului OperaŃional Regional 2007-2013.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 16: 

“Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului 
bunurilor care apar Ńin domeniului privat al municipiului Constan Ńa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 17: 

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile din domeniul public în 
domeniul privat al municipiului ConstanŃa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 18: 

“Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare RAEDPP 
ConstanŃa asupra unor imobile situate în municipiul ConstanŃa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 19: 

“Proiect de hotărâre privind trecerea unor suprafeŃe de teren din domeniul 
privat în domeniul public al municipiului ConstanŃa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 20: 

“Proiect de hotărâre privind preluarea din gestiune delegată a SCIL Confort 
Urban SRL ConstanŃa a unor suprafeŃe de teren.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 21: 

“Proiect de hotărâre privind privind îndreptarea erorii materiale c uprinse în 
HCL nr.95/2012.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 22 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate. Punctul 22: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea studiului de oportunitate, a 
modalităŃii de gestiune şi a caietului de sarcini al serviciului public de alimentare cu 
energie termică în sistem centralizat din Municipiul ConstanŃa.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 1 abŃinere. S-a abŃinut dl.Cupşa. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Punctul 23: 

“Proiect de hotărâre privind aprobarea rectific ării bugetului de venituri şi 
cheltuieli pe anul 2012 al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat 
ConstanŃa.” 
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- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 1 abŃinere. S-a abŃinut dl.Cupşa. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Unanimitate.Punctul 24: 

“Proiect de hotărâre privind modificarea art.2 din HCL nr.98/2012 privind 
constituirea comisiei speciale de analiză şi verificare a modului de exercitare a 
dreptului de administrare asupra imobilelor de către unităŃile de învăŃămănt 
preuniversitar de stat.” 

- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
DiscuŃii?   
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri?  

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 21 de voturi pentru, 1 abŃinere. S-a abŃinut dl.Cupşa. 
 
 Dl.Felix Stroe 

Trecem la ordinea de zi suplimentară: 
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Anexei 1 şi Anexei 3 

la HCL nr.65/2011.” 
- ini Ńiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Legat de persoanele cu handicap. DiscuŃii?   
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Nu, nu-i vorba numai de persoanele cu handicap. Atunci când am aprobat 

criteriile în baza cărora cineva poate beneficia de o locuinŃă, în campusul nou pe care-l 
facem, a fost, ca şi criteriu de excludere, deŃinerea unei maşini, drept pentru care ne-am 
trezit în următoarea situaŃie cu fel de fel de persoane, fie persoane cu handicap, fie 
personae cu venituri mici care au câte o rablă, o Dacie, o maşină veche şi au fost excluşi. 

Şi am reanalizat chestiunea şi am zis că ar fi normal să-i primim, depunctându-i, 
dându-le 10 puncte mai puŃin că au această maşină, din totalul punctelor pe care-l iau, o 
maşină care să aibe mai puŃin de 1600 cm³ sau să fie mai mică de 10 ani sau să fie o 
Dacia. Da, mai veche, am greşit. Şi cred că e normal. De fapt, acolo, eu am constatat 
următorul fenomen…Sigur că ei vor intra în ordine. Primii pe listă, vor fi cei mai 
defavorizaŃi: că sunt persoane cu handicap, că sunt evacuaŃi, că sunt bătrâni, că-s cu copii 
foarte mulŃi,  cu venituri mici. Dar vreau să vă spun că sunt, eu cred, peste 700-800 de 
cereri de la familii de oameni care pur şi simplu au venituri mici, nu sunt nici evacuaŃi, n-
au nici handicap, n-au nimic. Muncesc şi ar vrea o locuinŃă tranzitorie în viaŃă, unde să 
poată să stea până când poa’ să-şi cumpere sau să se mute la mai bine. Probabil că aceştia 
nu vor intra anul ăsta, că anul ăsta noi estimăm să intre cam în jur de 3400 – 3500 de 
oameni. Proiectul, oricum, trebuie să-l continuăm şi anul viitor. Şi, probabil că anul viitor 
vor avea parte de aşa ceva. Am văzut oameni care sunt chiar în regulă, muncesc, dar nu-şi 
pot permite să plătească chirie de 150 de Euro sau 200 de Euro. O perioadă.  

De altfel, o să facem o şedinŃă extraordinară, după sărbători, în care o să aprobăm 
cuantumul chiriilor. Dacă vă aduceŃi aminte, acolo am discutat despre trei cazuri de 
repartiŃie: 1 - care nu plăteşte  nimic; 2 – în care plăteşte numai utilităŃi;3 – în care 
plăteşte utilităŃi şi o chirie . Această chirie va fi plătită exact de categoria de oameni la 
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care m-am referit eu mai devreme. Şi o să facem o şedinŃă în care vom discuta împreună, 
să stabilim exact cât este această chirie cu character social. O să mai facem şi o vizită de 
lucru. Cred că multă lume…cred că toată Ńara va rămâne şocată când o să vadă cât s/a 
construit. După Paşti, facem acolo o vizită. În rest….Asta-i tot ceea ce Ńine de hotărârea 
respectivă. 

 
Dl.Felix Stroe 
Vă mulŃumim, domnule primar! Domnu’ viceprimar! 
 
Dl.Gabriel Stan 
Aş vrea să fac un amendament. Se spune în hotărâre: “ExcepŃie fac persoanele cu 

handicap care pot deŃine în proprietate autoturisme adaptate pentru handicap.” Şi, mai 
departe, le spunem că le scadem 10 puncte. Eu consider că celor care au handicap să nu le 
scadem cele 10 puncte. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Da, corect! 
 
D-na Ecaterina Prodan 
Nu, acestea nu. Dacă-i adaptată, nu se scad… 
 
Dl.Gabriel Stan 
Păi, da’ aşa scrie în hotărâre! 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Aşa scrie şi nu-i corect. 
 
Dl.Gabriel Stan 
Este o chestiune care… 
 
Se fac comentarii în sală. (A fost o scăpare…) 
 
Dl.Felix Stroe 
Domnul viceprimar a făcut un amendament.  
Cine este de acord cu acest amendament? Vă mulŃumesc! Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 22 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Supun la vot hotărârea completată cu acest amendament. 
Cine este de acord? Împotrivă? AbŃineri? 
 
D-na Marcela Enache 
Avem 22 de voturi pentru. 
 
Dl.Felix Stroe 
Dau cuvântul domnului primar… 
 
Se fac comentarii în sală. 
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Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Zi, matale…ne’a łuŃule, şi, după aia, zic şi eu, că am şi eu ceva de spus la 

diverse.  
 
Dl.Vasile Chirondojan 
Domnu’ primar, ce vreau să vă spun…e vorba de Ministerul Turismului, de 

ordonanŃa de guvern, pe care a dat-o d-na Udrea din 2009, prin care tot ce-a fost….şi s-a 
construit…şi n-au avut autorizaŃie , aprobate de Ministerul Turismului şi astea… să se 
demoleze.BinenŃeles, asta nu-i nimic…Deci, de un an de zile au intrat, de la I.G.S.I.C., 
aşa, în control…din toată România. Sunt echipe, din câte patru, câte cinci care 
controlează fiecare unitate. Azi dimineaŃă m-am pomenit cu toŃi agenŃii economici care s-
au săturat de atâtea controale şi nu mai ştiu ce să facă şi încotro s-o ia. Eu le-am spus că o 
să discut, că avem şedinŃă astăzi, şi că o să vă spun în ce situaŃie este litoralul românesc şi 
în special staŃiunea Mamaia.Acuma, colac peste pupăză, domnii, ieri am fost acolo cu 
toate actele….De 22 de ani, de când sunt în staŃiunea Mamaia, eu, unul, m-am săturat de 
control şi nu mai ştiu ce să fac. Au venit acum şi le-am spus: păi, domn’e, m-aŃi controlat 
de trei ori anul trecut! “Păi, nu, vă mai controlăm o dată!” M-am dus acolo şi…să-i 
trimită pe ăia din Sighetul MarmaŃiei sau de unde sunt, din GalaŃi, Brăila sau…să 
măsoare din nou. Domn’e, zic, eu nu iau complexul în spinare să plec cu el. Am cumpărat 
terenul de la Primărie, sunt în ordine, nu am depăşit nimic…”Nu, domn’e…nimic!” 
Adică, e vorba de culoarea pe care o am, asta-i cert. Sunt contra…nu contra mea, ci 
contra la mai mulŃi. Acuma, să vă spun ce se mai întâmplă. Copertinele care sunt 
construite în Mamaia, şi care nu au autorizaŃie de la Ministerul Turismului şi I.G.S.I.C., 
toate le dau jos! Deci, tot, de la Coca-Cola, Bergenbier…Pepsi şi aşa mai departe. Deci, 
nu se mai poate. Noi începem… mai avem câteva zile şi trebuie să dăm drumul la litoral. 
Ce facem, domn’…? Nu putem să facem nimic? Chiar aşa am ajuns să ne calce în 
picioare toată lumea?! Nu se mai poate. Nu, nu se mai poate, efectiv… 

 
Se fac comentarii în sală. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Cu parul! Dă-i afară, ne-a łuŃule! 

 
Se fac comentarii în sală. 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Dă-i afară, ne-a łuŃule! Vrei să-Ńi spun ceva? Nu s-a eliberat, absolut niciun aviz, 

de la Ministerul Turismului, pentru nici o construcŃie în staŃiunea Mamaia! Pe de-o parte 
plâng  cu toŃii, pe la televizoare, că ce deştepŃi sunt bulgarii şi cum ne iau turiştii, iar pe 
de partea cealaltă, nu s-a dat absolute niciun aviz. Domnu’… “Udrea” ăsta nou, acuma, 
care a spus că nu are ca prioritate turismul, nu a eliberat niciun aviz pentru construcŃie în 
Mamaia şi stau oamenii cu investiŃiile…Lasă, nu cu copertine! Stau cu cluburi, care vor 
să le facă, stau cu apgradări la… 

 
Se fac comentarii ]n sală. (Aşa este!) 

 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
La activele pe care le au, şi nu s-a dat nici o autorizaŃie, nici un aviz de la 

Ministerul Turismului! 
 

Dl.Vasile Chirondojan 
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Aşa au spus, că numai eu n-am autorizaŃie şi astea… 
 

 
 
Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Eh, să vedem ce-o să voteze, când vine votu’….nu acuma, ălălalt, să vedem ce-o 
să voteze domnii agenŃi economici! 

 
Dl.Vasile Chirondojan 

  Dar staŃiunea Mamaia nu este a noastră? 
 

Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Nu e, de a domnului şi doamnei Udrea… 
 
  Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Vasile Chirondojan 
  Trebuie să luăm puterea….Acuma, ce să facem ?, facem politică, 10 secunde. Să 
luăm puterea şi să…Fac o paranteză. V-am ascultat discursul de ieri, chiar cu mare 
atenŃie, dat pe PRO TV… Deci, în primul rând, să nu aveŃi milă, domnu’ primar, de 
nimenea. Am văzut că aveŃi milă şi nu sunteŃi de acord că trebuie terminaŃi şi daŃi afară. 
ToŃi trebuie daŃi afară! 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  Eu n-am zis că nu trebuie daŃi afară.  Am zis că eu n-o să-i fugăresc şi să-i bag în 
puşcărie. 
 
  Dl.Vasile Chirondojan 
  Da, exact… 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
  E altceva. 
 
  Dl.Vasile Chirondojan 
 Şi dumneavoastră, de zece ani de zile, că sunteŃi numai pe uşile tribunalului şi a 
D.N.A.-ului, ce se întâmplă? 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Las’, nea łuŃule, că are Dumnezeu grijă de ei! 
 
  Dl.Vasile Chirondojan 
 Dar cât mai suportăm, domnule primar? Cât mai suportăm? 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Vreau să fac eu o…Vreau să vă informez, privitor la un proiect pe care vreau să-l 
fac în ConstanŃa şi pe care o să vi-l supun dezbaterii după sărbători, dacă mă întorc cu 
bine, că văd că mi-a dat  ăla, de la PRO TV, un mesaj, că-i alertă de tunami în 
Madagascar şi că dacă mă mai duc sau nu… 
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Se fac comentarii în sală. 
 
  Dl.Radu Ştefan Mazăre 

Aş vrea să facem următorul proiect: o reŃea de magazine sub denumirea de 
“magazinul pensionarului”. Mai exact, de mâine, am vorbit şi o să facem cereri de ofertă 
la televiziune, în ziarele centrale şi în ziarele naŃionale pentru asocierea cu o firmă care să 
desfăşoare această activitate de magazine tip economat în spaŃiile pe care noi le punem la 
dispoziŃie. Ştiu, toŃi, acuma, vă gândiŃi ce spaŃii avem noi să punem la dispoziŃie. Păi, hai 
să vă zic. Noi avem cluburile pensionarilor pe care vara le deschidem pe cele de vară şi le 
închidem pe cele de iarnă. Sunt şapte. Deci, am cinci luni de zile nişte spaŃii nefolosite, la 
care noi plătim chirie şi putem să le punem la dispoziŃie. Pet imp de iarnă, cu o investiŃie 
minimală, să punem nişte geamuri şi un mic sistem de încălzire, le putem folosi pe cele 
care sunt de vară şi le Ńinem închise iarna. În plus, am vorbit şi cu cei de la RAEDPP şi au 
identificat aproximativ 4-5 magazine în pieŃe. Ca atare, o să avem, pentru început, un lot 
de 12 -14 magazine pe care să le punem la dispoziŃie în cadrul asocierii. Societatea 
comercială care doreşte…dacă o fi…eu cred că e, am avut discuŃii cu vreo două firme, 
vin în această asociere cu: dotează cu rafturi; sistemul de calculator şi de IT pentru 
Ńinerea mărfurilor plus mărfurile în sine unde trebuie să existe, minimal am zis noi, 
200/300 de produse , incluzând produsele de bază, care să fie vândute sub preŃul 
producătorului sau sub preŃul şi, obligatoriu, sub preŃul pe care-l găsim la raft la 
hipermarketuri şi supermarketuri. Exsită şi o hotărâre de guvern în acest sens, prin care 
Primăria poate înfiinŃa o asemenea reŃea punând la dispoziŃie şi creând facilităŃi pentru 
societăŃile respective, la care să aibe acces pensionarii şi persoanele defavorizate. O să 
facem cererea de ofertă, aşteptăm două săptămâni să vină, dacă vin, le aducem oferetele 
]n Consiliul local şi luăm o decizie. Sper să funcŃioneze, dacă tot avem aceste spaŃii şi nu 
ne costă nimic! Asta am vrut să vă aduc la cunoştinŃă. Dacă aveŃi şi dumneavoastră idei 
sau sugestii sau…? Dacă nu, discutăm chestiunea peste trei săptămâni. 

 
Dl.Vasile Chirondojan 
Şi mai am un punct, domnu’ primar. Locatarii din spatele de la Biserica Albă, este 

un teren de 2000 de mp, vă roagă să le faceŃi o parcare. 
 

  Dl.Radu Ştefan Mazăre 
Dacă nu-i revendicat, facem. 

  
Dl.Vasile Chirondojan 

 Deci, pe Tomis, în spate la Biserica Albă. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă rog să reflectaŃi, cu atenŃie, la propunerea…la problema adusă în discuŃie de 
domnul primar Radu Mazăre, astfel încât peste două, trei săptămâni, când vom discuta, 
după sărbători, să vorbim în cunoştinŃă de cauză. Eu mă gândeam, şi vă rog să vă gândiŃi, 
dacă-mi permiteŃi domnule primar, o scurtă…E uşor să-Ńi vină idei când ideea principală 
o are altcineva, mă gândeam că poate ne-ar veni de ajutor să înfiinŃăm un mercurial care 
să  fie afişat în fiecare din aceste magazine, cu produsele acestea de bază, care să aibă 
nişte preŃuri maximale pe care să le putem Ńine sub control. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, da, în cadrul asocierii, ce m-am gândit eu este să desemnăm pe cineva care să 
verifice preŃurile. Adică, este condiŃia obligatorie să fie aceste preŃuri, la produsele pe 
care le stabilim şi pe care le trecem acolo, să fie  sub preŃurile de producător sau din 
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supermarketuri. Adică, va trebui, în cadrul contractului, să trecem o prevedere că dacă se 
întâmplă să găsim, de trei ori la rând sau de patru ori la rând, uleiul mai scump, atunci, 
reziliem contractul. Pentru că nu ştiu dacă putem să facem un mercurial, pentru că ele 
mai fluctuează, nu? Peste o lună s-ar putea să fie, la Metro, nu ştiu, 5 lei şi la el să fie 
4,90… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Oricum, este o iniŃiativă extrem de benefică. Încă o iniŃiativă extrem de benefică 
pentru persoanele defavorizate şi pentru pensionari, şi care merită toată atenŃia din partea 
noastră. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Poate reuşim s-o facem, da! 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
  D-na_________________ 
 În aceeaşi măsură, în afară de pensionari, nu pot beneficia şi cei care au venituri 
mici sau fără venituri? 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Păi, asta s-a şi spus… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, am spus: persoanele defavorizate. Ne gândim cu toŃii şi o să trecem acolo 
cine are dreptul să cumpere din aceste magazine. 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ne pregătim pentru şedinŃă. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 PregătiŃi-vă pentru şedinŃă. Dacă are card, cine are dreptul să cumpere şi altele… 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Dacă nu mai sunt probleme, vă mulŃumesc pentru prezenŃă, vă doresc un Paşte 
fericit, sărbători alături de cei dragi şi să luăm puterea, cum a zis domnul consilier! 
 
              PREŞEDINTELE ŞEDINłEI, 
        
                           Felix Stroe 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 


