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Pv08062012ROMÂNIA 
JUDEŢUL CONSTANŢA 
MUNICIPIUL CONSTANŢA 
CONSILIUL LOCAL 
 
 

 
  

PROCES-VERBAL 
 
 
 Încheiat astăzi, 08.06.2012, orele 12,00, în şedinţa de îndată   a Consiliului local 
al municipiului Constanţa. 
 La şedinţă participă:  24 de consilieri (absenţi׃ dl.Manea Victor, dl.Tănase 
Cristian şi dl.Gheorghe Florin), d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din 
aparatul propriu de specialitate  al Primarului, invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.  
 Şedinţa este publică.  
 
 D-na Marcela Enache  
 Întrucât mandatul fostului preşedinte, dl.consilier Stroe Felix a încetat pe data de 
31 mai, în şedinţa de astăzi va trebui să alegeţi pe cineva. Dacă sunt propuneri? Domnul 
viceprimar… 
 
 Dl.Decebal Făgădău 
 Îl propun  pe domnul consilier Stroe. 
 
 D-na Marcela Enache 
 Dacă mai sunt şi alte propuneri? Nu. Cine este pentru această propunere? Este 
cineva împotrivă? Da, unanimitate, pentru. Domnu’ Stroe, vă rog să poftiţi, să preluaţi 
conducerea şedinţei. Sunteţi 24 de consilieri prezenţi. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, şedinţa este legal constituită. Domnule primar şi doamnelor şi domnilor 
consilieri, vă rog să-mi daţi voie să deschidem ultima şedinţă din acest mandat, din 
mandatul nostru. Este un mandat cu foarte multe realizări, un mandat de care putem să 
fim mulţumiţi şi să sperăm că cei care vor continua munca noastră o să facă mai multe 
pentru cetăţenii municipiului Constanţa. Aţi primit cu toţii convocatorul pentru această 
şedinţă. Dacă în legătură cu punctele de la ordinea de zi sunt observaţii? Dacă nu,  
 Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Cu unanimitate de voturi, ordinea de zi a fost adoptată.  
 Punctul 2, că punctul 1 a fost alegerea preşedintelui: 
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 “Proiect de hotătrâre privind aprobarea rectificării bugetului municipal pe 
anul 2012.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
Doreşte cineva să ia cuvântul? Doamna director Frigioiu. 
 
D-na Marcela Frigioiu 
Rectificarea se datorează numai cheltuielilor de la pasarelă. 
 
Dl.Felix Stroe 
Deci, rectificarea se datorează pasarelei, un obiectiv care a fost inaugurat şi care 

este un simbol al turismului pe litoral. Dacă sunt discuţii? Dacă nu, 
Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 

Punctul 3: 
 “Proiect de hotătrâre privind modificarea HCL nr.632/2008 privind 
acordarea de facilităţi la transportul urban de călători unor categorii de pesnionari 
ca măsură de protecţie socială.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Dacă doreşte cineva să ia…Doamna director Freigioiu! 
 

D-na Marcela Frigioiu 
 Vreau eu aici să fac o precizare. Se intră pe ordinea de zi cu două proiecte de 
hotărâre privind majorarea plafonului la pensionari, atât la gratuităţile acordate la 
transportul în comun, cât şi pentru pachete. Această modificare este datorată apariţiei 
Ordonanţei 17/2012 referitoare la modul de calcul al CAS pentru pensionari. Spre 
exemplu, dacă în trecut un pensioner avea 830 de lei pensie, calculând 5,5…avea venitul 
sub 8 milioane şi beneficia atât de pachet cât şi de gratuitate. Acum, întrucât la pensile 
până în 740 de lei nu se mai calculează CAS, atunci, o parte dintre pensionari ar trebui să 
nu mai beneficieze de pachet şi să-i retragem şi abonamentul care i-a fost acordat pe anul 
2012. Pentru a preîntâmpina aceste situaţii, am ridicat plafonul la 850 de lei, şi se 
încadrează toţi cei care beneficiau până acum  de aceste facilităţi şi o să beneficieze în 
continuare. 
 Dl.Felix Stroe 
 Vă mulţumesc! Alte întrebări? Nu. 

Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 

Punctul 4: 
 “Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.638/12008.” 
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- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Sunt alte întrebări? 

Cine este de acord? Vă mulţumesc! Împotrivă? Abţineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 

Punctul 5: 
 “Proiect de hotătrâre privind retragerea din administrarea Liceului cu 
program sportiv “Nicolae Rotaru” a imobilului situat în municipiul Constanţa, 
str.Badea Cârţan.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Doamna director Dospinescu. 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu, aia vă spun eu. Am identificat pe Badea Cârţan…Declaraţiile ziariştilor o 
să le daţi ulterior, directorilor. Eu vorbesc acuma pentru consilieri. Am identificat, când 
am ajuns acolo, un loc care este al nostru, iar domnul viceprimar Decebal Făgădău nu-l 
identificase şi stă acolo; în spatele blocului lui este locul; mi-au spus cetăţenii: “Dar 
vicele stă aici!”, unde vrem să facem, şi cartierul ăla are nevoie de aşa ceva, să le facem o 
parcare, o piaţă şi un loc de joacă. Asta este o sală de sport lăsată în părăsire, unde am 
decis să facem piaţă. Să o luăm şi s-o dăm la RAEDPP ca ulterior să facem piaţă, pentru 
că acolo urmează să se construiască sala de sport mare pe care o face Nicu 
Constantinescu cu fonduri europene. Şi atunci, asta, oricum, nu-şi mai avea sensul. Dacă 
e vreo întrebare? 
  
 Dl.Felix Stroe 
 Întrebări? Discuţii? Nu. 

Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 

Punctul 6: 
 “Proiect de hotătrâre privind transmiterea unui teren din administrarea 
Consiliului local al municipiului Constanţa în administrarea RAEDPP Constanţa.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 Întrebări? Discuţii? Nu. 

Cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 
 

 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
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 Dl.Felix Stroe 
Punctul 7, şi ultimul punct: 
“Proiect de hotătrâre privind completarea anexei 2 la HCL nr.351/2001 

privind majorarea capitalului social al SCIL Confort Urban SRL şi delegarea de 
gestiune a unor sisteme publice de gospodărie comunală către SCIL Confort Urban 
SRL.” 

- iniţiator: primar, Radu Ştefan Mazăre; 
 
D-na Ramona Dospinescu 
Este vorba despre o parcare…. 
 

 Dl.Felix Stroe 
 Da. Alte întrebări? 
 Cine este…Da, domnu’ consilier! 
  
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 După, la diverse. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Deci, cine este de acord? Împotrivă? Abţineri? 

  
 D-na Marcela Enache 
 Avem 24 de voturi pentru. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Ordinea de zi a fost epuizată. Domnul consilier Cupşa doreşte să ia cuvântul. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Domn’ primar, dacă-mi permiteţi, , am şi eu…nu ştiu dacă se poate spune că e un 
amendament, dar e ridicată chestiunea datorită punctului 3, dacă nu greşesc, cu facilităţile 
la transportul urban. Eu cred că….Eu vă spun în consiliu, dar ar trebui luat în considerare, 
nu pot să argumentez, doar aşa, să-mi spun punctul de vedere, luat în considerare şi legat 
de elevi, facilităţile pentru elevi, pentru că mi-au mai semnalat….Fiică-mea are 14 ani, 
spre exemplu, şi mi-a semnalat un caz, o colegă care a fost sechestrată de către controlori, 
că n-avea billet şi…nu ştiu, până la cap de linie. Mă rog, sunt copii, totuşi. Se sperie. 
Poate, în timp, cumva, trebuie… 
 
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, noi am gândit. Să ştiţi că au gratuitate elevii care provin din familii cu 
venituri reduse. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 O.K.! Ideea este că cei până în 14 ani… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Aşa este…) 
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 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Păi, nu, aici nu discutăm de vârste. Aici discutăm despre venit. 
 
 Dl.Temur Ibraim 
 Toţi elevii care fac parte din familii nevoiaşe, care primesc lemne, ajutoare… 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Eu spun altceva. Eu nu vorbesc de facilităţi sau… 
   
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 E problema RATC-ului, să facă o procedură mai elegantă… 
 
 Se fac comentarii în sală. 
 
 Dl.Ovidiu Cupşa 
 Să nu mai fie agresaţi copii.. 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Da, dar nu e de competenţa…O să-l rugăm pe domnul Temur şi pe domnul…să 
facă o procedură mai elegantă vizavi de copii ăştia… 
 
 Se fac comentarii în sală. (Da, da, corect.) 
 
 Dl.Felix Stroe 
 Stimaţi consilieri, domnule primar, cu aceasta declar închisă ultima şedinţă de 
Consiliu local. Încă o dată, vă mulţumesc, domnilor consilieri, pentru munca care aţi 
depus-o în folosul comunităţii. Vă mulţumim, domnule primar, pentru tot efortul şi toate 
realizările din actualul mandat şi vă dorim, din tot sufletul, un nou mandat în care să vă 
îndepliniţi toate visele pentru constănţeni, pentru oraşul nostru. Mulţumesc, mult! 
  
 Dl.Radu Ştefan Mazăre 
 Şi eu vă mulţumesc! Chiar vă mulţumesc şi, probabil că, rezultatul votului de 
duminică… că eu nu ştiu cum o să fie, dar o să spună mult despre ce şi cum am făcut noi 
pe aici, prin Constanţa. Vă mulţumesc, încă o dată! 

 
PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI, 

        
                           Felix Stroe 
                    
 SECRETAR, 
 
          Marcela Enache 

 
 

 


