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ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi, 20.11.2012, orele 12,00, în şedinţa  ordinară a Consiliului Local al
Municipiului Constanţa.

La şedinţă participă:  23  consilieri ( absenţi, motivat: dl.Georgescu Daniel şi dl.Stroe
Felix; nemotivat: dl.Lixandru Virgil şi dl.Şurghie Valentin), dl. primar Radu Ştefan Mazăre, d-na
secretar Marcela Enache, funcţionari publici din aparatul propriu de specialitate  al Primarului,
invitaţi şi reprezentanţi ai mass-mediei.

Şedinţa este publică şi va fi condusă, conform HCL nr.237  din  data de 05.09.2012, de
dl.Ibraim Temur.

Dl.Temur Ibraim
Bună ziua! Astăzi avem 23 de consilieri din 27, deci, şedinţa este legal constituită. Pe

convocator avem 35 proiecte de hotărâri din care s-au retras două puncte, punctele 18 şi 23. Pe
lângă convocatorul iniţial avem şi patru proiecte pe ordinea suplimentară. Supunem la vot
convocatorul iniţial, cu 33 de puncte acum.

Cine este pentru? Mulţumesc! Împotrivă?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot şi ordinea suplimentară cu cele 4 proiecte.
Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Împotrivă? Cine este pentru? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul nr.1:
“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului municipal pe anul 2012. »
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Da, domnu’ viceprimar!

Dl.Gabriel Stan
Am de făcut 3 amendamente la acest proiect, care vor afecta şi punctual 5 de pe ordinea de

zi. Primul, ar fi majorarea cu 46 de mii de lei la Capitolul 51 C – dotări, pentru 7 calculatoare de
birou şi 3 multifuncţionale: laser, copiere, printare, scanare, pentru Direcţia Tehnic Achiziţii, prin
transfer de la Cap.70A, poziţia 3 - racorduri drumuri interioare-drumurinoi, conexe, cartier Baba
Novac. Deci, este vorba de dotarea cu calculatoare  şi aparatură multifuncţională a  birourilor din
cartierul social Henri Coandă, zona Baba Novac, pentru poliţie, administratori…
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Dl.Temur Ibraim
Da. Dacă are cineva de comentat la propunerea domnului viceprimar? Secretariatul a

notat?

D-na Marcela Enache
Da. Puteţi să supuneţi la vot amendamentul

Dl.Temur Ibraim
Cine este pentru amendamentul făcut de domnul viceprimar?

Se fac comentarii în sală. (Mai sunt două...)

Dl.Gabriel Stan
Le citesc pe toate şi după aceea supuneţi la vot.
2 – Alocarea sumei de 135 de mii lei pentru obiectivul de investiţii „Construire unităţi

locative modulare în municipiul Constanţa şi lucrări tehnico-edilitare aferente Campus social
Henri Coandă (Zona I) prin transfer la Cheltuieli Materiale cde la Cap.70A, poziţia 3- racorduri
drumuri interioare-drumurinoi, conexe, cartier Baba Novac (pentru sârme de uscat rufe la 17
blocuri şi cablu fibră optică U.M. din zonă).

Şi ultimul, înscrierea unei poziţii noi la Cap.70C – alte cheltuieli asimilate investiţiilor,
„Consolidare gard Biserica Sfânta Cruce, zona Baba Novac” – serviciul de proiectare şi execuţie
cuvaloarea de 58 de mii lei prin transfer de la Cap.70 A, poziţia 3- racorduri drumuri interioare-
drumurinoi, conexe, cartier Baba Novac.

Dl.Temur Ibraim
Da, s-a înţeles. Supunem la vot amendamentele.
Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumim!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Îi acum supunem întregul proiect la vot, cu amendamentele respective.
Cine este pentru? Dacă se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 2:
“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A.D.E.T. Constanţa pe anul

2012. »
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 3:
“Proiect de hotărâre privind rectificarea execuţiei bugetului municipal pe trimestrul

III pe anul 2012. »
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- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 4:
“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A.T.C. Constanţa pe anul 2012. »
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 5:
“Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului R.A.E.D.P.P. Constanţa pe anul

2012. »
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Supun la vot proiectul, cu amendamentele de la punctul 1.Cine este pentru? Împotrivă?

Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 6:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării unui sprijin financiar

Arhiepiscopiei Tomisului. »
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 7:
“Proiect de hotărâre privind privind stabilirea contribuţiei lunare a beneficiarilor de

servicii sociale instituţionalizaţi în Căminul pentru Persoane Vârstnice.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 8:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării HCL nr.71/2009 referitoare la

majorarea alocaţiei zilnice de hrană a beneficiarilor de servicii sociale instituţionalizaţi în
Căminul pentru Persoane Vârstnice. »

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 9:
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.65/31.03.2011 şi

HCL nr.183/31.05.2012.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 10:
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.638/19.11.2008.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 11:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor prioritare pentru subvenţionarea din

bugetul local în anul 2013, a asociaţiilor şi fundaţiilor care acordă servicii de asistenţă
socială. »

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 12:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor

bunuri imobile (terenuri şi/sau clădiri) ce aparţin domeniului privat al Municipiului
Constanţa.”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 13:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziţionării de către R.A.E.D.P.P.

Constanţa  a serviciilor juridice de consultanţă, de asistenţă şi/sau de reprezentare.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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Dl.Temur Ibraim
Punctul 14:
“Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.85/27.02.2008-

privind aprobarea Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al R.A.”Exploatarea
Domeniului Public şi Privat” Constanţa, precum şi a Organigramei şi numărului de
personal al acesteia.”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 15:
“Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr.266/2012 privind aprobarea ca

antreprenorii implicaţi în “Programul locuinţe ieftine pentru tineri destinate cumpărării,
zona Baba Novac” să aibă posibilitatea de a vinde la liber locuinţele rămase necontractate.”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 16:
“Proiect de hotărâre privind închirierea spaţiilor cu destinaţia “magazinul

pensionarului”.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Avem o intervenţie. Da…

Dl.Florin Gheorghe
Vreau să ştiu pe câţi ani se face contractul şi chiria dacă se renegociază la o anumită

perioadă de timp.

D-na Marcela Enache
Ea se negociază anual.

Dl.Florin Gheorghe
Anual ?

D-na Marcela Enache
Da.

Dl.Florin Gheorghe
Am înţeles. Cine stabileşte chiria, preţul pe mp.? Sau încă nu e stabilit, astea sunt doar

propuneri?

D-na Marcela Enache
Uitaţi-vă în hotărâre, s-au făcut cereri de ofertă, s-au negociat, s-a încheiat un proces-

verbal de negociere şi acela este preţul de închiriere.
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D-na Mădălina Laciu
În tabel aveţi prezentate preţurile maximale, funcţie de ofertele înaintate de cei care sunt

proprietarii imobilelor. Deci, sub aceste oferte mă gândesc că se va negocia, 14 Euro, 10
Euro....funcţie de...

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Este doamna director aici şi vă poate...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
N-o întrebaţi pe dumneaei, că nu se ocupă doamna Marcela. Mai puneţi o dată întrebarea,

că o chemasem eu s-o întreb ceva.

D-na Ana Marcu
Deci, cum am înţeles din cadrul comisiei, preţurile reflectate în centralizator sunt cele

maximale. Da? Sub aceste preţuri...

D-na Mădălina Laciu
Urmează...Comisia care le va vedea, urmează să vadă ce selectează din aceste spaţii şi va

negocia, cu proprietarul, chiria. Acestea sunt doar preţurile maximale. Urmează să negociem cu
ei...

D-na Ana Marcu
Exact. Am înţeles că cele 14 spaţii sunt propuse a fi închiriate. Asta nu înseamnă...

D-na Mădălina Laciu
Asta nu înseamnă că....Poate vor fi...Vor fi supuse unei comisii care va vedea, funcţie de

locaţie, de ce dotări are...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Auzi, da’ comisia e stabilită?

D-na Mădălina Laciu
Urmează s-o stabilim şi...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Cine-o stabileşte?

D-na Mădălina Laciu
Dumneavoastră.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da’, de ce n-o stabileşte Consiliul Local?

D-na Marcela Enache
Nu, prin dispoziţie se stabileşte. Aşa spune hotărârea, prin dispoziţia dumneavoastră.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da’, nu mai bine o stabiliţi în Consiliul Local , s-o votaţi, ca să n-am discuţii că costă un

leu sau un leu în minus, şi-a zis Mazăere...?! Ia spuneţi voi, în Consiliul Local...

Dl.Temur Ibraim
Din câte persoane....
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Dl.Radu Ştefan Mazăre
Funcţie de ...din câte persoane, cum să fie formată comisia. Votaţi nominal. Acuma, uite-i

amendament! Propune domnu’ viceprimar...că eşti consilier, eu n-am voie să propun amendament.
Propune amendament, stabiliţi comisia acuma, ca să n/avem discuţii!

D-na Marcela Enache
Deci, din cadrul Direcţiei Publice Locale, se propunea un reprezentant. De la Direcţia

Financiară...

Dl.Florin Gheorghe
Da...

D-na Marcela Enache
De la Direcţia Asistenţă Persoane Vârstnice...Deci, sunt trei persoane...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Trei persoane. Trei?! Păi, cum...?!

Dl.Decebal Făgădău
Mai punem 4 consilieri...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Mai punem 4 consilieri!

Dl.Decebal Făgădău
Ca să fie din 7 şi asta este...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Foarte bine!

D-na Marcela Enache
Propuneri, atunci.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Patru consilieri, doi de la PSD, unul de la PNL şi...nu ştiu...Sau... Nu, hai să vedem cum să

fie...Păi, propuneţi dumneavoastră!

Dl.Temur Ibraim
Patru consilieri vor face parte din această comisie.

Dl.Decebal Făgădău
Este o propunere, dl.Harry Boiagian...

Dl.Florin Gheroghe
Şi dl.Roman Iustin.

Dl.Gabriel Candindatu
De la PPDD, dl.Dede Perodin.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Senzaţional...
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Dl.Temur Ibraim
Şi atunci,  mai rămâne unul pentru PSD.

Dl.Decebal Făgădău
Şi dl.Dobre, din partea PSD.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Şi înţeleg că, comisia evaluează locaţia....

D-na Mădălina Laciu
Da. Starea...

Se fac comentarii în sală. (Şi negociază preţul...)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Starea şi negociază preţul. Perfecţiune.

D-na Marcu Ana
Încă o întrebare. Nu ar trebui să existe şi un reprezentant al asociatului, pentru că el îşi

desfăşoară activitatea acolo?

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Are dreptate.Punem şi un reprezentant al asociatului.

Dl.Decebal Făgădău
Păi, atunci, mai facem două propuneri: d-na Marcu, din partea PNL, şi un reprezentant al

asociatului.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Ai văzut?!

Dl.Decebal Făgădău
Şi atunci, avem cinci consilieri, un reprezentant al asociatului şi trei din executiv.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Hai, că aţi făcut-o...., e cât Consiliul Local de mare!

Se fac comentarii în sală. ( Se fac propuneri pentru membri comisiei, reprezentanţi ai
executivului.)

Dl.Temur Ibraim
Deci, aici...doamna Enache, votăm...

Dl.Valentin Pîrvulescu
Se face un amendament pentru modificarea textului hotărârii de consiliu. Scoatem articolul

în care se menţionează că membri sunt desemnaţi prin dispoziţie de primar şi introducem un nou
articol....

Dl.Decebal Făgădău
Comisia va avea următoarea componenţă: domnii consilieri Harry Boiagian, Roman Iustin,

Dede Perodin, Dobre Mircea, d-na  Ana Marcu, un reprezentant al asociatului, dl.Gabi Cosma de
la Direcţia juridică şi....restul îi aveţi.
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D-na Marcela Enache
Zahariciuc Iulia, d-na Gheorghe şi....

Dl.Decebal Făgădău
Şi gata, ca să fie.....impar.

Dl.Temur Ibraim
Deci, supunem la vot amendamentul.
Cine este pentru? Se abţine cineva? Împotrivă cineva?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot hotărârea în totalitate.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Trecem la punctul 17:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spaţiu aferent unui nou club

de pensionari.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 18, retras. Punctul 19:
“Proiect de hotărâre privind desemnarea domnului avocat Ioan Neamţu în vederea

reprezentării şi apărării intereselor Consiliului Local Constanţa, în calitate de pârât, în
dosarul civil nr.1622/118/2012 înregistrat pe rolul Tribunalului Braşov .”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 20:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea aderării unei noi unităţi administrativ-

teritoriale la Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Apă-Canal Constanţa.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 21:
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“Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care
aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa.

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Avem un amendament aici, da?Vă ascultăm!
Dl.Decebal Făgădău
De fapt, sunt două amendamente. Primul este o corecţie, în loc de str.Pandurului nr.44 A

se va citi str.Pandurului nr.26. Şi vă propun ca amendament introducerea unei noi anexe, anexa 18
– stâlpi iluminat 2300 de bucăţi, amplasaţi pe 140 de străzi  din municipiul Constanţa, aferenţi
proiectului de finanţare nerambursabilă „Reabilitare şi extindere iluminat public în unele localităţi
ale Zonei Metropolitane Constanţa”.

Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot amendamentul domnului viceprimar.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot proiectul în totalitate.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 22:
“Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unor imobile situate în municipiul

Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară .”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 23:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacţiei extrajudiciare dintre Primarul

municipiului Constanţa, Consiliul Local al municipiului Constanţa, municipiul Constanţa şi
SC COMPREST UTIL SRL.”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Amendament, domnu’ viceprimar ?

Dl.Decebal Făgădău
Da, atât la proiectul acesta de hotărâre, cât şi la următoarele, introduc acelaşi amendament:

„Se va respecta destinaţia terenului aşa cum este determinată în raportul de evaluare şi
Certificatele de Urbanism nr.2238 şi 2519. Destinaţia terenului va putea fi schimbată doar în
condiţiile respectării cerinţelor legale referitoare la autorizare şi avizare, sub rezerva plăţii către
municipiul Constanţa a aventualei diferenţe de preţ rezultate din raportul de reevaluare ce se va
întocmi cu prilejul schimbării.”

Dl.Temur Ibraim
Da, am ascultat amendamentul.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Proiectul în totalitate.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 24:
“Proiect de hotărâre privind atribuirea unor terenuri, în proprietate, către Filip

Constanţa Floriana, Filip Mihai si Filip Matei, conform deciziei civile nr.293/CA/2008
a Curţii de Apel Constanţa, definitivă si irevocabilă .”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;

Dl.Decebal Făgădău
Cu acelaşi amendament.

Dl.Temur Ibraim
Acelaşi amendament şi aici.
Cine este pentru amendament? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
În totalitate, punctul 24.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 25:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea schimbului de terenuri între Municipiul

Constanţa, Aras Nurgian si Aras Ali Riza .”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
Acelaşi amendament?

Dl.Temur Ibraim
Acelaşi amendament.

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut d-na Marcu Ana şi dl.Matei Radu

Bogdan.
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D-na Ana Marcu
Ne abţinem aici, la hotărârea aceasta, pentru că avem unele dubii cu privire la stabilirea

preţului de piaţă din evaluarea anexată.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, evaluare nu-i făcută de  evaluatorul luat, pe bază de licitaţie, de Primărie? Vă întreb

aşa...
D-na Ana Marcu
Evaluatorul este....În hotărâre se spune că se aprobă şi se însuşeşte raportul de evaluare.

Raportul de evaluare este, într-adevăr, întocmit de un membru ANVAR, în schimb, preţul stabilit
de acest evaluator este unul care ridică  semne de întrebare. El stabileşte un preţ de ....

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu, eu nu ştiu preţul, eu discut o chestiune de principiu. E-o chestiune foarte sensibilă

asta...
D-na Ana Marcu
E-adevărat.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Pentru că nu ştiu ce calificări aveţi dumneavoastră, sau eu, sau oricare de aici, să ne putem

exprima asupra valorii terenurilor şi a imobilelor. Ãla are şcoală, am făcut licitaţie...Eu nu cunosc
nici un evaluator....Eu ştiu doar că sunt într-un proces, de 7 ani de zile, şi sunt acuzat pentru
chestiuni de genul ăsta, unde sunt acuzaţi 4 evaluatori şi vine unul de la DNA şi spune că...Iar eu,
până acuma, niciodată nu am spus: preţul e  sus sau e jos! Le-am recomandat şi consilierilor să se
gândească bine dacă fac asemenea aprecieri. Pentru că, dacă faceţi asemenea aprecieri, s-ar putea să
vină, data viitoare, să spună: „Da’, p-ăsta de ce ţi l-ai însuşit?”. Ori, licitaţie, a
câştigat....cutărescu...am impresia, nici nu-i din Constanţa....Nu ştiu. Nu contează, au fost mulţi
evaluatori de-a lungul vremii. Ei răspund. Au poliţă de asigurare pentru preţul pe care îl
oferă...pentru riscul de evaluare greşită şi aşa mai departe. Sigur, dumneavoastră faceţi cum vreţi.
Eu vă spun chestiunea principială, cum este. Eu sunt inginer. De unde să ştiu eu cu cât se vinde
terenul?

D-na Ana Marcu
Dacă nu avem autoritatea principală de a analiza, atunci pentru ce propunem într-o

hotărâre să se aprobe şi să se însuşească? În baza a ce, dacă nu putem analiza raportul de evaluare,
consider eu? N-avem calitatea...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
În baza licitaţiei şi a calificativelor pe care i le oferă instituţiile statului Român, de

evalhuator,  ăluia!

D-na Ana Marcu
N-am cum să-mi însuşesc....

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu vă însuşiţi, doamnă! O.K., am înţeles! Faceţi cum credeţi dumneavoastră!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Gabriel Marius Stan
Da’ un judecător îşi însuşeşte o expertiză judiciară? Păi?!

Se fac comentarii în sală.
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Dl.Gabriel Marius Stan
Judecătorul, pe ce bază, ia o expertiză judiciară şi o consideră....îl condamnă, pe unul sau

pe altul, pe baza ei?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da. O.K.! Supuneţi la vot, era o discuţie de principiu, aici!

Dl.Temur Ibraim
Da, supunem la vot proiectul în totalitate.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru; 2 abţineri. S-au abţinut d-na Marcu Ana şi dl.Matei Radu

Bogdan.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 26:
“Proiect de hotărâre privind completarea anexei 2 la H.C.L. nr.351/2001 privind

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

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 27:
“Proiect de hotărâre privind schimbarea destinaţiei imobilului(teren+construcţie)

”Sală atletism” situat în zona Badea Cârţan, în suprafaţă de 1107 mp(din acte) şi 1221 mp
(din măsurători) .”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Stai puţin! Asta-i sala unde vrem să facem piaţă?

Dl.Temur Ibraim
Da.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Şi ai obţinut acordul de la Minister sau mai durează?

Dl.Răducu Popescu
Mai trebuie unul, dar ne mai trebuie şi....

Se fac comentarii în sală.
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Dl.Radu Ştefan Mazăre
Care-i ultimul?

Dl.Decebal Făgădău
Hotărârea de consiliu local...

Dl.Răducu Popescu
Extrasul de Carte funciară...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Deci, acordul Ministerului l-ai obţinut?

Dl.Răducu Popescu
Acordul Ministerului, de principiu, da. Dar am mai trimis un rând de date. Ne mai trebuie

extrasul de Carte Funciară...

Dl.Decebal Făgădău
Şi hotărârea aceasta.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 28:
“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.150/01.04.2008 privind aprobarea

procedurii de atribuire a contractelor de asociere cu S.C.Confort Urban S.R.L. cu privire la
exploatarea patrimoniului privat al Municipiului Constanţa .”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 29:
“Proiect de hotărâre privind alipirea unor suprafeţe de teren situate în municipiul

Constanţa, în vederea înscrierii în Cartea Funciară .”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 30:
“Proiect de hotărâre privind aprobare Plan Urbanistic Zonal –Zona Valu Traian –

DN3, municipiul Constanţa, teren în suprafaţă de 80 ha, aparţinând persoanelor fizice,
juridice, domeniului public si privat al statului, precum si domeniului public al municipiului
Constanţa .”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 31:
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“Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului”Black Sea Bike-Diversification of
the tourism services in Constanta-Balchik cross border region by bike-BSB” si a
cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul Programului de
Cooperare Transfrontalieră România-Bulgaria 2007-2013 .”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 32:
“Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L.nr.181/2012 privind aprobarea

contractării unei finanţări rambursabile interne in valoare de 68 000 000 lei.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru?

Dl.Florin Gheorghe
Să ne dea o explicaţie, domnul viceprimar.

D-na Marcela Frigioiu
Vă explic eu.

Dl.Temur Ibraim
Doamna Frigioiu, vă rugăm!

D-na Marcela Frigioiu
În luna Mai am început procedurile pentru a contracta un credit, pentru a putea derula

fondurile europene. La vremea respectivă, din 12 proiecte nu aveam semnat decât un singur
proiect, primul – „Constanţa,  primul pas”. S-au derulat procedurile de negociere pentru
contractarea unui credit. Au fost calificate două bănci, CEC-ul şi BRD-ul. Şi urmare primei runde
de negocieri am ajuns la concluzia că, la vremea când negociem, că deja avem din cele 12
proiecte, semnate contractele de finanţare pentru 8. Drept urmare acestei situaţii, băncile au spus :
în condiţiile în care contractul se încheie pentru 8 proiecte dintr-o dată, negocierile se pot face pe
o marjă mai mică

În situaţia aceasta, am vorbit la Comisia de garantare, de la Bucureşti, şi mi s-a scpus că
dacă vrem să ne ducem cu toate cele 8 proiecte, pentru care avem deja contractele de finanţare
semnate, trebuie să modificăm hotărârea de consiliu local care era pentru 12 proiecte. Asta ar fi
primul lucru. Iar, modificat, faţă de hotărârea din Mai 2012, şi tot urmare convorbirilor cu
Comisia de la Bucureşti, dânşii doresc să stabilim un plafon de credit sau de linie de finanţare, mai
exact, pentru fiecare proiect în parte. Dacă studiaţi anexa o să vedeţi că, pentru cele 8 proiecte, am
stabilit din suma de 68 de milioane, câte o parte pentru fiecare proiect în parte. Aproximativ 40%.
În condiţiile în care proiectele se derulează ala-n-dala şi avem nevoie, la un proiect care se
derulează mai repede, de un alt plafon de finanţare, atunci noi venim cu o hotărâre de consiliu prin
care să mut de la un proiect la altul şi să notific comisia de la Bucureşti.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Frigioiu
N-am înţeles...

D-na Ana Marcu
Ce înseamnă „marjă mai mică”?
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D-na Marcela Frigioiu
Vă spun imediat. La prima rundă de negocieri, conform caietului de sarcini, se cere o

dobândă OBOR, la trei luni, plus o marjă a băncii. Caietul de sarcini a fost făcut în sensul că se
încheia un acord de finanţare şi contracte subsecvente pe contractele de finanţare încheiate.
Datorită faptului că la vremea când discutăm sunt 8 contracte de finanţare încheiate, atunci, una
din bănci a zis: „Păi, înseamnă că dacă dumneavoastră spuneţi că încheiaţi dintr-o dată primul
contract, subsecvent pe 8 contracte, atunci, înseamnă că banca poate negocia o marjă mai mică.”
De acord?!

Dl.Temur Ibraim
Mai avantajoasă pentru noi.

D-na Marcela Frigioiu
Mai avantajoasă pentru noi, categoric. Da?!

Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 33, retras. Punctul 34:
“Proiect de hotărâre privind alegerea presedintelui de sedinţă.”
- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Vă rog, domn’ viceprimar!

Dl.Decebal Făgădău
Îl propun pe domnul consilier Popescu Răducu.

Dl.Temur Ibraim
Mai sunt şi alte propuneri? Dacă nu mai sunt şi alte propuneri, supunem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru; 1 abţinere. S-a abţinut dl.Popescu Răducu.

Dl.Temur Ibraim
Punctul 35:
Diverse - solicitarea grupului de consilieri locali aparţinând P.D.L. privind

organizarea unui referendum local pentru consultarea constănţenilor în legătură cu
Cazinoul Constanţa.

Deci, vă rog!

D-na Sorina Tuşa
Eu aş vrea să precizez, înainte de a se supune la vot această hotărâre, faptul că azi vreau să

atrag atenţia colegilor mei că nu trebuie să ignorăm cele 30 de mii de semnături care s-au strâns
pentru salvarea Cazinoului. Eu consider că…

Se fac comentarii în sală.
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D-na Sorina Tuşa
Da, sunt în măsură, pentru că reprezint oamenii care ne-au votat şi ne-au trimis aici. De

aceea eu m-am prezentat pentru a susţine şi această hotărâre…

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da’ ce doriţi acum?
Dl.Mircea Dobre
Ce înţelegeţi dumneavoastră prin “salvarea Cazinoului”? Că eu nu înţeleg la ce vă referiţi.

D-na Sorina Tuşa
Deci, este vorba de acea propunere de vânzare a Cazinoului, cu care noi, personal, nu

suntem de acord, iar oamenii care au semnat acele tabele, de asemenea, consimt, în sensul de a nu
se vânde Cazinoul.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da’ unde-i propunerea de vânzare ?

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tuşa
Dar este vorba de un referendum, pentru că chiar dumneavoastră, la o şedinţă anterioară,

aţi afirmat că vreţi să-l vindeţi.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, între timp, m-am sucit!

D-na Sorina Tuşa
Bun…

Se fac comentarii în

D-na Sorina Tuşa
Asta este....

Se fac comentarii în

D-na Sorina Tuşa
Este vorba despre o simplă consultare a cetăţenilor. Faptul că noi ne sucim sau nu, nu

contează. Este vorba de a consulta cetăţenii...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Despre ce? Eu asta încerc să vă întreb. Ce vreţi?

D-na Sorina Tuşa
Ce facem cu Cazinoul Constanţa. Despre asta...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Deci, vreţi să consultăm...

D-na Sorina Tuşa
Dacă-l vindem sau nu..
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Dl.Radu Ştefan Mazăre
Să ce?

D-na Sorina Tuşa
Dacă-l vindem sau nu, sau ne gândim la soluţie.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, ce vreţi să-i întrebăm, vă mai întreb o dată?!

D-na Sorina Tuşa
„Sunteţi de acord cu vânzarea Cazinoului Constanţa?” Deci, toată această chestiune...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Deci, vreţi să-i întrebăm dacă sunt de acord cu vânzarea Cazinoului?!

D-na Sorina Tuşa
Exact.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, da’ eu nu mai vreau să-l vând! În momentul în care veneam în Consiliul Local cu o

hotărâre de vânzare, discutam pe ea. Între timp, m-am sucit şi mi-am dat seama că există o altă
variantă....

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tuşa
Dumneavoastră aţi afirmat că vreţi să-l vindeţi şi...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Discutând cu anumiţi investitori, mi-au spus aşa,  când au văzut cum arată Cazinoul la ora

actuală şi cât trebuie să mai cheltuiască şi pentru renovare, afară de investiţia în hotel, parcare şi
aşa mai departe: pentru noi ar fi mult mai convenabil dacă ne-am asocia cu Primăria. M-am gândit
că nu e o idee rea, aşa că prima variantă de hotărâre de consiliu va reglementa maniera în care
vom proceda în selectarea unor investitori cu care Primăria să se asocieze. Pentru că va trebui să
se asigure cazarea jucătorilor şi clienţilor care vor juca în Cazino, unde trebuie cazare de cinci
stele, la un nivel foarte înalt; facem evaluarea Cazinoului şi a suprafeţei de teren, şi vă spun şi
despre ce suprafaţă este vorba, respectiv parcarea de la Poarta 1, şi investitorul va veni cu banii, să
repare Cazinoul şi să facă investiţia acolo. Ãsta va fi proiectul de hotărâre pe care o să-l aduc în
consiliu, aşa că nu ştiu ce vreţi.

D-na Sorina Tuşa
Deci, domnu’ primar, sunt mai explicită...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Ia încercaţi.

D-na Sorina Tuşa
Această propunere a pornit de la acea discuţie şi afirmaţie pe care dumneavoastră aţi

făcut-o în şedinţa de Consiliu local şi în mass-media.
Acum, tocmai pentru că noi suntem aici datorită cetăţenilor care ne-au ales şi ne-au trimis

aici, trebuie să luăm decizii în raport de voinţa cetăţenilor. Tocmai acesta a fost motivul pentru
care noi am propus pe ordinea de zi această hotărâre pentru organizarea unei consultări populare,
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însă, văd că dumneavoastră aţi revenit asupra deciziei, în sensul că spuneţi că nu veţi vinde
Cazinoul Constanţa şi că încercaţi să faceţi un parteneriat public/privat.

Acum am înţeles foarte limpede. De asemenea, ne gândisem şi noi la această variantă de
parteneriat public/privat, dar vin, şi revin, cu întrebarea: de ce ne-ar deranja, totuşi, să organizăm
acest referendum?

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tuşa
Haideţi să vorbim pe rând. Pe rând, da?

Se fac comentarii în sală.

D-na Sorina Tuşa
Haideţi, vă rog!

Dl.Gabriel Marius Stan
Îmi daţi voie să vorbesc şi eu?

D-na Sorina Tuşa
Vă rog!

Dl.Temur Ibraim
Eu consider că grupul de...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Lăsaţi-i să vorbească, că văd că şedinţa...Doamna, de la PDL, ne dă voie...

Dl.Temur Ibraim
Domnul viceprimar Gabi Stan, dacă doriţi o interpelare...

Dl.Gabriel Marius Stan
Da, dacă mi-a dat voie, acum...

D-na Sorina Tuşa
Haideţi, domnu’ viceprimar, că nu era o ...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Doamnă, eu aş fi fost curios de ce voi, cei de la PDL şi de la Băsescu, n-aţi organizat

referendum când aţi vândut TRANSELECTRICA şi tot ce aţi mai vândut în România asta!

Se fac comentarii în sală. (Sau Roşia Montana!)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Sau Roşia, da. Atunci de ce n-aţi organizat referendum?! Unu. Doi. Vă reamintesc că acest

Cazino l-am transferat Guvernului ca să înceapă reabilitarea. Tot pe-o darabană electorală de anul
trecut.

Se fac comentatii în sală.(Guvernului PDL. Doamnei Udrea.)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Doamnei Udrea! A venit Udrea, a dat ochii peste cap: „O să-l reparăm, o să facem...”A

făcut pe dracu-n patru! N-a făcut nimic şi s-a mai degradat înc’un an de zile! Iar referitor la
consultare, plătiţi, dumneavoastră, de la PDL, şi faceţi câte consultări vreţi. Eu nu pot să consult
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pe ce idei vă trec dumneavoastră prin cap, ni numai pe-o chestiune clară şi concretă. S[ dea
Dumnezeu să găsim un investitor! Sau, bănuiesc, că v-am deranjat, nici aşa nu-i bine, să ne
asociem?! Probabil că aţi vrea să-l reparăm pe banii publici,  în loc să facem locuinţe sau să dăm
subvenţii pentru energie termică şi, după aia, să mergem acolo, să fiţi dumneavoastră crupieri şi eu
şef de sală! Aşa că v-am lămurit.

D-na Sorina Tuşa
Ideea...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, ideea...?! Gata! Dacă m-am sucit, ce mai vreţi de la mine?!

D-na Sorina Tuşa
Clădirea actuală a Cazinoului să rămână în patrimoniul nostru, asta...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da, doamnă, şi ne asociem! E bine?

D-na Sorina Tuşa
E foarte bine.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
E bine, da, să ne asociem?! Perfect! Bravo!

Se fac comentarii în sală.(Consens.)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Consens! Aţi văzut?!

Dl.Temurl Ibraim
Domunul viceprimar Decebal Făgădău, vă rog!

Dl.Decebal Făgădău
Dacă-mi permiteţi, aş vrea să fac câteva precizări.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Domnu’ vice,  vreau să fac Şi eu o paranteză. Poate ştiţi şidumneavoastră şi-mi aduceţi la

Primărie niscai investitori, în vederea asocierii.Da?

D-na Sorina Tuşa
Sigur că da, o să ne ocupăm de asta...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Vă rog frumos! Uite, e lucru de care aţi putea să vă... că, dacă cu ministerul n-aţi reuşit,

poate o să reuşiţi să găsiţi un privat, doi.

D-na Sorina Tuşa
O să ne preocupăm...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Preocupaţi-vă !

Dl.Decebal Făgădău
Aş vrea să fac câteva precizări, unele, de ordin administrativ, altele, de ordin legal.
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Prima. Cazinoul, în momentul de faţă, nu aparţine Consiliului Local Constanţa; nu s-a
întors. Hotărârea noastră de consiliu local nu a produs încă efecte, aceea cu termenul de 1 an de
zile. Deci, vorbim despre o idee, o declaraţie de presă, nicidecum despre o propunere
administrativă.

Doi. Legea de organizare a referendumului local spune că hotărârea de consiliu trebuie să
fie semnată de minim 1/3 din iniţiatori, ceea ce nu este cazul.

Trei. Dacă vă uitaţi pe primul proiect de pe ordinea de zi, la rectificarea bugetară veţi
vedea că noi am anticipat preluarea Cazinoului şi-am prevăzut o sumă de bani pentru conservarea
şi punerea în siguranţă a acestuia, pentru că Guvernul ne-a arătat că într-un an de zile nu a făcut
absolut nimic, iar noi nu vrem ca iarna aceasta să treacă peste Cazino şi să producă, să-i spunem,
daune mai mari. Aşa că, din punctul acesta de vedere, sincer vă spun, că aş prefera să facem un
demers administrativ, cel pe care l-a făcut domnul primar, şi să încercăm salvarea Cazinoului, aşa
cum spuneţi şi dumneavoastră, pe un demers administrativ şi investiţional, nu pe un point. Vreau
să vă mai spun că, personal, m-am arătat deranjat de atitudinea pe care au avut-o cei pe care
dumneavoastră i-aţi trimis în teren, pentru că formularea întrebării a fost următoarea: „Sunteţi de
acord cu reabilitarea Cazinoului?” Semnătura a venit în acest contetxt. Deci, populaţia s-a
exprimat pentru reabilitarea Cazinoului, nu pentru organizarea unui referendum. Deci, iată că
aveţi mai multe argumente care....ne împiedică să fim de acord cu propunerea dumneavoastră,
stupidă, permiteţi-mi să spun, într-un context politic, de a transforma Cazinoul într-o bătălie
electorală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Numai, că acuma ne-am împăcat! Da’ vreau să vă întreb ceva: sunteţi de acord să ne

asociem? Să fie reabilitat privat, Cazinoul?

D-na Sorina Tuşa
Da, într-un partenerit public/privat....

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da, deci sunteţi. Perfect!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Eu vă promit aşa: cum vine Cazinoul, se întoarce de la Guvern, probabil în luna ianuarie,

dacă nu, luna februarie, vă aduc în faţă un proiect de hotărâre care să explice, şi să fie aprobat de
dumneavoastră, toţi paşii privitor la asociere,  cum selectăm asociatul şi aşa mai departe, ce
obligaţii are...E perfect? Perfecţiune!

Dl.Temur Ibraim
Mai avem o interpelare. Doamna Cojoc, vă rugăm!

D-na Mariana Cojoc
Aş vrea să ştiu de ce abia acum, când mai sunt câteva zile până la începutul lunii

decembrie, readuceţi în discuţie această problemă. De ce acum, când suntem într-o perioadă
electorală? Nu faceţi decât să vă jucaţi cu....

D-na Sorina Tuşa
Eu cred că este anormal...

D-na Mariana Cojoc
Ce este anormal? Să ne jucăm, să jonglăm cu sentimente naţionale!
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D-na Sorina Tuşa
Vă rog frumos...Este anormal, pentru că apreciem că orice demers, chiar dacă este în

sprijinul Constanţei, se face doar cu iz electoral. Da? Deci, la acel moment...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim
Doamnelor consiliere, vă rog!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim
Doamnelor, vă rog, puţină atenţie! Haideţi să încheiem acest subiect....

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Mai  avem pe ordinea suplimentară o chestiune foarte serioasă.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim
Haideţi să încheiem acest subiect .

Dl.Radu Ştefan Mazăre
O întrebare vă mai pun: sunteţi de acord ca acolo să fie cazino?

D-na Sorina Tuşa
O să mă gândesc şi o să vă răspund la această întrebare.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Vă rog frumos.

Se fac comentarii în sală.(Va avea destinaţia iniţială.)

Dl.Temur Ibraim
Trebuie să supunm la vot acest punct, dar, practic, n-avem ce...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim
Trecem la ordinea suplimentară.
Punctul 1:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea transmiterii mijloacelor fixe reprezentând

instalaţii de iluminat ornamental şi elemente ale instalaţiilor de  iluminat public din
gestiunea delegată a SC Confort Urban SRL în patrimoniul Municipiului Constanţa în
vederea punerii în aplicare a HCL 118/11.04.2012.”

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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Dl.Temur Ibraim
Punctul nr.2:
“Proiect de hotărâre privind aprobarea acordării de consiliere juridică gratuită din

partea Primăriei municipiului Constanţa, persoanelor beneficiare de ajutor de încălzire în
baza Ordonanţei de Guvern nr.70/2011 care deţin cote părţi din alte imobile în afara
locuinţei de domiciliu şi care se încadrează în prevederile HCL nr.292/2011 cu modificările
şi completările ulterioare. »

- iniţiator : primar Radu Ştefan Mazăre ;

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Aici trebuie să fac eu o explicaţie. Este o situaţie foarte gravă, care vizează, după

aprecierea noastră, cam două mii de familii din Constanţa şi care se petrece, noi am conscluzionat,
printr-un abuz grav din partea Agenţiei Judeţene pentru Plăţi şi Inspecţie Socială Constanţa. Mă,
dacă comentaţi acolo…Eu discut, încerc să explic situaţia a două mii de familii şi tu explici ce-a
făcut fiică-ta aseară, cred că ar trebui să-i explici pe hol.

Deci, situaţia este următoarea. Ştiţi foarte bine maniera în care se acordă ajutoarele
pentruîncălzire. Până anul trecut, se acorda o subvenţie generală, pe care Boc a anulat-o, şi, în
acelaşi timp, Guvernul acorda nişte ajutoare. Acum doi ani de zile, deci, acorda subvenţia generală
şi nişte ajutoare, pe nişte plafoane, pentru veniturile foarte mici. Anul trecut, a scos subvenţia
generală. A rămas : Guvernul cu aceste ajutoare, pe care  noi am venit şi le- am completat până
am ajuns la 1500 lei/membru de familie ; Guvernul acordând până la 700 şi ceva de lei.

În ordonanţa în care se stabilea acordarea acestor ajutoare, dată anul trecut de Boc, este
specificat că nu beneficiază de ajutor cei care deţin două proprietăţi. Noi am interpretat că « două
proprietăţi » nu înseamnă să deţii o proprietate şi o cotă indiviză dintr-o a doua proprietate care
provine, dumneavoastră ştiţi foarte bine, pot proveni din moşteniri…Nu contează. Una e să ai un
apartament şi 5% din al doilea, alta-i să ai două apartamente. Ca atare, pentru cei care deţineau o
proprietate şi o cotă indiviză din a doua proprietate, apartament sau teren, am apreciat că pot
beneficia de acest ajutor care venea de la stat. Domnii de la Curtea de Conturi s-au dus şi au făcut
un control la Ministerul Muncii, că aşa suntem noi în România, şi au apreciat că nu. Dacă deţii o
proprietate şi o cotă indiviză din a doua proprietate, înseramnă că deţii două proprietăţi. Madam
directoarea de aici, s-a grăbit şi a trimis către două mii de familii somaţii şi decizii de imputare
pentru ajutoarele pe care le-au primit. Două mii de familii sărmane, că aici discutăm de familii
sărmane. Decizii de imputare pentru ajutorul la energie termică, pe anul trecut şi pe acu’ doi ani !
Uite, am în faţă, aici, o decizie de imputare de 19 milioane de lei ! Analizând legea, împreună cu
domnul director Racu, am ajuns la următoarea concluzie : 1 )  n-avea nici un drept  Agenţia
Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială să facă asemenea decizii de imputare. Explică cine avea
voie.

Dl.Constantin Racu
Conform Ordonanţei 70, care reglementează modalitatea de acordare a acestor ajutoare,

singurul îndreptăţit să emită deciziile de recuperare a sumelor plătite necuvenit este primarul. În
aceste condiţii, printre atribuţiile Agenţiei Judeţene nu figurează şi aceasta de a emite aceste
decizii de recuperare a sumelor de bani. Ea este vădit în afara legii sau, din punctul meu de
vedere, avem de-a face cu un act administrativ emis de un organ fără să aibe competenţă legală şi
soluţia nu este decât nulitatea absolută. Problema este că aceste decizii o dată emise, legale,
nelegale, cu competenţe sau fără competenţe, ele sunt producătoare de efecte juridice şi trebuie
urmată toată procedura administrativă pentru anularea lor. Din momentul în care sunt emise,
procedura administrativă înseamnă plângere prealabilă la organul emitent şi instanţa de contencios
administrativ. Deci, trebuie să facem aceste proceduri. Repet, singurul competent este primarul,
să emită aceste decizii de recuperare şi în nici un caz directoarea Agenţiei Judeţene.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Dă-mi ce…Arată-mi ce-aţi primit astăzi, ce mi-ai citit tu înainte de şedinţă! Ia să vedeţi

care-i culmea…Nişte idioţi sunt ăştia de la Ministerul Muncii ! Cerem lămuriri la Ministerul
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Muncii. Ne răspunde, sub semnătura directorului general Lăcrămioara Corcheş . Ce ne spune în
răspuns,?! « Referitor la cerere şi declaraţie pe proprie răspundere :…2) prezenţa unei cote parte
dintr-o altă proprietate nu elimină automat solicitantul de la acordarea ajutorului, cu condiţia ca
această cotă să nu fie conjugată la plural şi să avem de-a face cu un solicitant care trăieşte foarte
bine din aceste cote nedeclarate la ANAF. »

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Ştiam de la început : nişte idioţi. Aici vin şi ne spun că « nu elimină automat » şi pe partea

cealaltă madam directoare emite decizii fără ca măcar să vină să încunoştiinţeze, să aibe o
discuţie. N-a avut nici o discuţie cu mine ! A emis, probabil, în jur de două mii de decizii de
imputare în oraşul Constanţa, cerând banii ăştia, depăşindu-şi mandatul…

Se fac comentarii în sală. (Cine-i directoare acolo ?)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu ştiu. Cine-i directoare? Voi ştiţi cine-i directoare!

Dl.Constantin Racu
Laura...

Se fac comentarii în sală. (Laura Constandin.)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Laura Constandin.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu, sunt bani de la bugetul central. Noi suntem....pentru că ei au făcut un proces-verbal

astă vară, în care au susţinut acelaşi lucru cei de la Ministerul Muncii şi noi suntem într-un proces
cu ei, argumentând că o cotă indiviză nu este acelaşi lucru cu o proprietate. Pentru că proprietatea
este definită din punct de vedere juridic...Spune, domnu’ director!

Dl.Constantin Racu
Proprietatea îmbracă două forme: proprietate exclusivă şi proprietate pe cote părţi. Când

textul de lege se referă să nu deţii, pe lângă domiciliu, o altă proprietate, noi  am înţeles că scopul
legii este atins numai atunci când se referă la o proprietate exclusivă; scopul legii nu mai este atins
dacă se referă şi la o proprietate pe cote părţi. Pentru că, dacă am domiciliul şi mai am
şi...Majoritatea covârşitoare a cazurilor, proprietatea pe cote părţi provine din moşteniri. Ori, dacă
ai şi un 5, un 10, un 15% dintr-un imobil, dintr-un teren, din nu ştiu ce, este evident că aceasta nu-
ţi produce un cuantum suficient de mare de venituri încât să elimini această subvenţie.

Deci, aşa am interpretat noi textul legii, că e vorba...că textul de lege se referă numai la
proprietate exclusivă, nu şi la cea pe cote părţi.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Bun. Şi atunci, vreau să vă propun această hotărâre prin care să acordăm asistenţ[ gratuită

tuturor celor cărora le-au fost trimise aceste decizii de imputare. Din partea Consiliului Local, şi a
Primăriei, să le acordăm avocat ca să le conteste în instanţă, în primul rând pe motiv că nu este
organ abilitat să facă aşa ceva şi, după aia, bănuiesc că şi pe fond, pe fondul problemei. Deci, asta
conţine hotărârea.

Doi. Intenţionez să-i facem plângere acestei directoare care şi-a depăşit atribuţiile şi a făcut
un abuz în serviciu înmomentul în care a emis aceste decizii de imputare, atâta vreme cât numai
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primarul poa’ să le facă. Nu poţi să-ţi baţi joc de viaţa a... sunt două mii de familii, ori trei, puneţi
membri, şase mii de oameni săraci. Şase mii de oameni săraci care beneficiază de ajutor. Şi tu, să
vii acuma, în miezul iernii şi să le faci deciziile de imputare, ca titlu, executoriu! Ia uite ce scrie
aici: ”După trecerea termenului prevăzut la art.3 această decizie devine titlu executoriu, fără nici o
altă formalitate.” Asta ne-a...Este o situaţie de...gravă...da?, care, cred eu că, şi sper, s-o putem
gestiona. Am vorbit cu ministra muncii. Dă din umeri, dă din...bâlbâie...Am vorbit şi pe la
Guvern. Bâlbâie toţi, la Guvern.

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu, nu, ăsta de acum! Ãsta de acum. Aia bâlbâie şi zice că a venit Curtea de Conturi! În

opinia mea, trebuiau să găsească o soluţie. Dădeau o hotărâre de guvern care să reglementeze, să
expliciteze, să...nu ştiu. Trebuiau să găsească o soluţie. Până atunci, găsesc, nu găsesc soluţie, noi
trebuie să le acordăm consiliere juridică, să le punem oamenilor avocat şi să rezolvăm problema
asta în instanţă. Care nu este nici corectă, nici morală şi aşa mai departe, că dacă vedeţi ce oameni
au venit cu deciziile de imputare...Nişte amărâţi!

Se fac comentarii în sală. (Dar nu mai bine dăm în judecată Curtea de Conturi sau direct
Agenţia?)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu, pentru că astea sunt individuale.Sunt nominale. Nici n-am ştiut...au venit pe la noi,

aşa...

Se fac comentarii în sală.(Dar plângerea penală putem s-o facem? )

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Plângerea penală putem s-o facem, pentru... abuz în serviciu.

Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot hotărârea privind aprobarea  acordării de consiliere juridică gratuită.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Punctul nr.3:
“Proiect de hotărâre privind completarea art.1 din HCL 146/10.05.2012 privind

asocierea Municipiului Constanţa, reprezentat de primar Radu Ştefan Mazăre, S.C. RVD şi
PENSIONARII S.A. în vederea deschiderii “magazinulu pensionarului”

- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri? Mulţumesc!

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dl.Temur Ibraim
Şi ultimul punct:
“Proiect de hotărâre privind emiterea Acordului Consiliului Local al municipiului

Constanţa în vederea transmiterii cu titlu gratuit a unui pachet de acţiuni reprezentând
31% din capitalul social al Companiei Naţionale « Administraţia Porturilor Maritime »
S.A.Constanţa către Consiliul Local al municipiului Constanţa.
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- iniţiator: primar Radu Ştefan Mazăre;

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, ne-a venit o...Este lege depusă pentru transferarea către autorităţile locale. În derularea

votării legii în Parlament, se cer puncte de vedere de la ministere. Înţeleg că Ministerul
Transporturilor a emis un punct de vedere pozitiv în acest sens, ceea ce ne bucură foarte mult. Şi
acum, am primit o solicitare de la Ministerul Administraţiei şi Internelor, în vederea emiterii
punctului de vedere de la Ministerul Administraţiei, bănuiesc, ca să adoptăm...să vadă dacă
suntem de acord, Consiliul local, să preluăm acţiunile, ceea ce este extrem de îmbucurător. Uite,
aveam hârtia aici, în faţă. Întrebări, dacă...

Dl.Temur Ibraim
Cred că...convine tuturor consilierilor să preia Consiliul local...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Dacă facem....vom reuşi această preluare, este...

Dl.Temur Ibraim
Ar fi foarte bine pentru bugetul local.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Senzaţional.

Dl.Florin Gheorghe
O să avem şi bani de investiţii, pentru că, după cum ştiţi, se derulează nişte investiţii foarte

mari în Portul Constanţa?! Nu ştiu dacă ne permitem noi să...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu, nu, ce nu ştiţi dumneavoastră este că Guvernul nu face investiţii de 10 ani în Port.

Investiţiile le fac singuri. Deci, nu vine niciun ban de la Guvern.

Dl.Florin Gheorghe
Nu de la Guvern. Sunt fonduri europene, pe care le-au atras...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Aşa, păi da, fonduri europene. Se pot derula şi se pot accesa credite, fornduri europene,

indiferent de acţionariat.

Dl.Florin Gheorghe
Şi partea pusă de Guvern...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
N-a pus Guvernul nimic. Deci, Guvernul n-a finanţat nimic în Port. Nici un franc!

Se fac comentarii în sală. (De zece ani de zile...)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
De zece ani nu mai dă nimic.
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Dl.Temur Ibraim
Supunem la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-a Marcela Enache
Avem 20 de voturi pentru; 3 abţineri. S-au abţinut următorii consilieri: dl.Roman Iustin, d-

na Tuşa Sorina şi dl.Gheorghe Florin.

Dl.Temur Ibraim
Deci, nu vreţi acţiuni la...

Dl.Florin Gheorghe
Ba vrem, dar...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nu vreţi acţiunile, de la Port să treacă la municipalitate?

Se fac comentarii în sală.

Dl.Temur Ibraim
Nu vor.

Dl.Florin Gheorghe
Vrem acţiunile, dar nu cheltuielile ...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Ce-i aşa complicat?! Eu ştiu că nici Băsescu n-a vrut, ca’ntors legea, când am luat 20%,

că-i constănţean de-al nostru şi trebuie să urmaţi tradiţia!

Dl.Mircea Dobre
Guvernul n-a mai avut posibilitatea să subvenţioneze Portul, pentru că este interzis.  În

Uniunea Europeană n-ai voie să mai...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
A, normal, dar nici n-are cum să subvenţioneze Guvernul, că nu este acţionar...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Nici nu e unic acţionar Guvernul. Acuma sunt acţionari privaţi acolo, e

municipalitatea...Nu, asta e o aberaţie...E-o prostie asta!

Dl.Florin Gheorghe
Sunt nişte cote părţi...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Domn’e, o iau de la început. APC-ul este o societate comercială; 20% e acţionar un privat,

respectiv Fondul Proprietatea, 20% Consiliul Local şi restul Ministerul. Nu se poate...ştiţi şi
dumneavoastră că într-o societate... cum să vină să bage numai un acţionar bani? Fac ei majorare
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de capital, să bage şi ceilalţi...? Deci, Guvernul nu mai dă bani la Port de 10 ani de zile, că nu
poate, legal! Într-o societate nu poţi să bagi dacă nu eşti...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Mircea Dobre
Uniunea Europeană a interzis. Să vedem ce se întâmplă la Râmnicu Vâlcea, că nu dau voie

să pornească...

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Da’ nici nu e voie, legal. Hai, că ştim foarte bine cum funcţionează societăţile...Ce...? Da...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Prin acţionari...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Am înţeles. Deci, nu vreţi. Vreţi numai la Cazino...

Se fac comentarii în sală. (Ba, vrem, domnu’ primar....)

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Păi, atunci, dacă v-aţi abţinut, să...

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
V-am întrebat dacă vreţi sau nu şi v-aţi abţinut!

Se fac comentarii în sală.

Dl.Radu Ştefan Mazăre
Am înţeles, da.

Dl.Temur Ibraim
Stimaţi colegi, declar închise lucrările şedinţei de azi. Vă mulţumesc pentru participare!

PREŞEDINTELE ŞEDINŢEI,

Temur Ibraim

SECRETAR,

Marcela Enache


