ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.11.2016 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 25 de consilieri (absenți: dl.Constantin Victor și dl.Patrichi
Teodor), dl.primar Decebal Făgădău, d-na secretar Marcela Enache, funcţionari publici din
aparatul propriu de specialitate al primarului şi reprezentanţi ai mass-mediei. Ședința este
publică și va fi condusă, conform HCL nr. 334/2016, de domnul consilier Dobre Mircea.
Dl.Mircea Dobre
Bună ziua! Începem ședința. A fost convocată ședința Consiliului local astăzi, 29
noiembrie 2016. Din convocatorul primit de dumneavoastră, inițiatorul retrage punctele 11,
21 și 22. Vă fac cunoscut că sunt prezenți 25 de consilieri la ședința de astăzi, absenți sunt
doi. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi propusă:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 avem:
„Aprobarea procesului-verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 30.09.2016.”
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 2:
„Aprobarea procesului-verbal al şedinţei de îndată a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 10.10.2016.”
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
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Dl.Mircea Dobre
Punctul 3:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al
municipiului Constanța” doamnei Elena Ploscariu.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem buletine de vot.
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marcela Enache
Și la celălalt, că se împart ambele buletine de vot.
Dl.Mircea Dobre
Trecem și la punctul 4 și împărțim buletine de vot și pentru:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare postmortem al municipiului Constanța” domnului Fripis Marius-Daniel.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dl.Decebal Făgădău
Bun. Cât se votează, aș vrea să-i invitați pe domnii Bolovan Florin și Bida
Eugen-Ionel, în față, să le decernez titlul.
Dl.Mircea Dobre
Îi invit pe domnul Bolovan Florin și pe domnul Eugen-Ionel Bida, cetățeni de onoare
ai orașului Constanța, pentru înmânarea titlului de către domnul primar. Vă rog să poftiți!
Domnul primar Decebal Făgădău înmânează diplomele privind titlurile de cetățean
de onoare și cheia orașului celor doi invitați.
- XDl.Mircea Dobre
Rog comisia de numărare a voturilor să-și intre în atribuțiuni!
-

X–

Dl.Mircea Dobre
Vă rog să luați loc! Avem procesele-verbale de la Comisia de numărare a voturilor.
Pentru punctul 3, doamna Elena Ploscariu a primit 25 de voturi pentru, niciunul
împotrivă, niciunul anulat.
Supun la vot proiectul de hotărâre privind acordarea titlului de cetățean de onoare
doamnei Elena Ploscariu.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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Dl.Mircea Dobre
Pentru proiectul de hotărâre nr.4, privind acrdarea titlului de cetățean de onoare
domnului Fripis Marius-Daniel, au votat 25 de consilieri pentru, niciunul împotrivă, niciunul
anulat.
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Dl.Decebal Făgădău
Numai puțin! Dragi consilieri, bună ziua, sărut mâna! În primul rând aș vrea să vă
mulțumesc pentru vot și, de când am avut în mandatul anterior o surpriză neplăcută, în care
am pus un cetățean, de facto, de onoare al Constanței într-o postură ingrată, și fac referire
aici la domnul profesor Dumitrașcu, prezent în sală, tocmai pentru a nu mai...hai să-i
spunem, lăsa pe cineva să treacă prin ce-a trecut dânsul, prefer ca înmânarea diplomei și
cheii orașului să se întâmple ulterior momentului votului. Asta nu înseamnă că nu vă
mulțumesc pentru votul dumneavoastră. O vom invita pe doamna Ileana
Ploscaru....Ploscariu...cu numele de scenă....în următoarea ședință. Dar cred că sunt în
asentimentul dânsei prin a vă invita eu la teatru, pe 17 decembrie, pentru că este un moment
cu multiple însemnătăți pentru viața culturală constănțeană. Mulțumesc!

Cine este pentru aprobarea acestui proiect de hotărâre?
Aplauze în sală.
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 5:
„Proiect de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea
Gabriela.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 6:
„Proiect de hotărâre privind repartizarea și schimbul unor spații de locuit
construite de A.N.L. în regim de închiriere, din recuperări.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din
fondul locativ de stat.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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Dl.Mircea Dobre
Punctul 8:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat din municipiul Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!

Dl.Mircea Dobre
Punctul 9:
„Proiect de hotărâre privind modificarea statului de funcții a aparatului de
specialitate al primarului municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 82/2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 10:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice
din cadrul Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local
Constanța pentru anul 2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 11 este retras. Punctul 12:
„Proiect de hotărâre privind achiziția serviciilor de asistență și reprezentare
juridică referitoare la organizarea, funcționarea, restructurarea și integrarea
serviciului public de termoficare în municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
D-na Mihaela Andrei
Dacă-mi permiteți, înainte de a se trece la vot, o scurtă întrebare.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog!
D-na Mihaela Andrei
Am văzut că se vrea să se atace această achiziție și conform legii, art.7 din Legea
achizițiilor scrie clar că se poate demara această procedură pentru achizițiile cu suma mai
mare de 600 de mii de lei. Este articolul 7 și spune așa: „(1) Procedurile de atribuire
reglementate de prezenta lege se aplică în cazul atribuirii contractelor de achiziţie
publică/acordurilor-cadru a căror valoare estimată, fără TVA, este egală sau mai mare decât
următoarele praguri valorice:”, și probabil că noi ne încadrăm la punctul b:” b) 600.129 lei,
pentru contractele de achiziţie publică/acordurile-cadru de produse şi de servicii; ” Și aveam
o întrebare, dacă se poate. Cine…ce va face….o casă de avocatură cu această sumă, domnu᾿
primar? Câte procese sunt pe rol cu….în speța respectivă și câte se estimează că ar fi pentru
viitor?
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D-na Mihaela Andrei
Și, dacă se poate, aceste contracte au mai fost....Care a fost profitul Primăriei în
raport cu ceea ce s-a câștigat și ceea ce a pierdut...
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Dl.Decebal Făgădău
Irina...

Dl.Decebal Făgădău
Irina, vino puțin, te rog! În primul rând, cred că faceți o confuzie când vorbiți despre
profit și ce-am câștigat și ce-am pierdut, pentru că noi am angajat asistență juridică în
momentul în care vechiul consiliu a aprobat preluarea Electrocentrale Constanța. A fost un
Memorandum, aprobat de Guvern, prin care s-a născut un proiect de divizare asimetrică a
ELCEN. Au rezultat trei companii: Electrocentrale Constanța, Electrocentrale București,
Electrocentrale Titan. Între timp...Electrocentrale Titan nu mai există, întrucât a fost
”înghițită” de o nouă societate numită Electrocentrale Grup. Noi am angajat această firmă,
ca urmare a încuviințării Consiliului local, tocmai pentru a menține activă calitatea
municipiului Constanța în procesul de preluare a Electrocentrale și de a aspăra interesul
public. Noi am aprobat preluarea Electrocentrale Constanța cu o mențiune: corectarea
situațiilor economico-financiare ale companiei. S-a născut o situație litigioasă între
municipiu, Electrocentrale Constanța, Electrocentrale Titan, în paralel cu ceea ce face
RADET. Noi am atacat proiectul de divizare pentru că am simțit că municipiul a fost
nedreptățit, în sensul că Electrocentrale Constanța a primit un activ supraevaluat pentru a
justifica un pasiv prea mare pe care ni l-au pus în cârcă. Subiectul este mult mai complicat,
nu are legătură cu recuperarea de vreo datorie, de vreo creanță sau mai știu eu. Este, pur și
simplu, o asistență juridică în procesul de preluare a Electrocentrale Constanța, care, de fapt,
duce la înfăptuirea Memorandumului, singurul cadru legislativ pe care se fundamentează
această schimbare de sistem, dacă vreți. Acum, colegele mele vă vor spune, că nu cred că ne
aflăm în situația prevăzută la punctul b, pentru că n-am cheltuit niciodată 600 de mii de lei,
și, doi, le voi ruga ca până la sfârșitul ședinței să vă prezinte toată situația cu compania de
avocați pe care am avut-o până în momentul de față, și cu stadiul ce au făcut până în
momentul de față.
D-ra Fulvia Dinescu
Comisia 1 și 5 a avut o informare cu privire la contractul care s-a derulat până acum.
Am informarea de la comisia 1 și comisia 5...
Dl.Decebal Făgădău
Exact informarea pe care au avut-o comisiile 1 și 5, te rog să o pui la dispoziția
doamnei consilier.
D-ra Fulvia Dinescu
Da, da, da, sigur că da. Este informarea...
D-na Mihaela Andrei
Această consultare nu poate fi făcută de către consilierii juridici din Primărie?
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Dl.Decebal Făgădău
Nu, pentru că nu are nimeni competență în preluări, fuziuni...analiză pe..nu...pe
activitate bilanțieră, reevaluată. Deci, noi suntem sistem public. Oricine din Primărie, chiar
dacă ar merge la Direcția financiară, ar putea să se uite asupra cifrelor din perspectiva
sistemului public. Ori, acolo, vedem că s-au ascuns multe lucruri prin constituirea de
provizioane și, pentru că au făcut provizioane, la un moment dat, au făcut profit și, pentru că
au făcut profit, și-au dat prime pe care le-au aruncat, ulterior, în pasivul municipalității. De
asemenea, nu avem experiență, și nu vorbesc la nivel de consilier juridic, nici la nivel de
director, în a vedea unde a fost angajat fondul de risc, pentru că ni s-a...de fapt, nu nouă,
către Electrocentrale Constanța s-a repartizat o sumă de 20 de milioane de lei, dacă nu mă
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D-ra Fulvia Dinescu
Nu.

înșel, fond de risc. Ori, cine din interiorul instituției știe să utilizeze instrumentele acestea
financiare care țin de competența privatului? Tocmai de aceea, dacă vreți, puteți să vă uitați
în caietul de sarcini, în contract, în tot ce au depus ei la ședințe. Nu e nimic secret. Firma a
fost angajată tocmai pentru a asista municipiul, nu RADET, nu executivul Primpriei ci
interesele municipiului, adică pe dumneavoastră, Consiliul local. Aduceți, vă rog,
informarea!
Dl.Mircea Dobre
Sunteți mulțumită de răspuns, doamna consilier? Da. Bun. Mulțumesc! Supun la vot
proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 13:
„Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea HCL nr. 211/2011
privind însuşirea şi aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public
al municipiului Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 14:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 15:
„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor
care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
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Dl.Mircea Dobre
Punctul 16:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Ungureanu
Aurel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 17:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Palaz Mihai
Anghel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii
nr. 341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 18:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța în administrarea Direcției de Sănătate Publică Județeană
Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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Dl.Decebal Făgădău
Am un amendament, atât la poziția 19 cât și la poziția 20, pentru că vă rog să fiți de
acord să inserăm câte un articol nou care să stabilească valabilitatea documentațiilor de
urbanism. Și, după ce m-am consultat cu colegii mei din Direcția de urbanism, cu Radu
Vânturache și echipa lui, vă propun ca articolul acesta nou să sune în felul următor: pentru
planul urbanistic de detaliu să aprobăm o valabilitate de 2 ani de zile cu posibilitatea de a-l
prelungi o singură dată cu încă doi ani, iar pentru planurile urbanistice zonale, ca principiu,
să aprobăm o valabilitate de 3 ani cu posibilitatea de prelungire o singură dată cu 3 ani,
astfel încât reglementările urbanistice să nu rămână perene și să nu producă efect niciodată
sau să producă efect într-un context în care orașul o luase într-o altă direcție. Tocmai de
aceea cred că prin introducerea acestor termene de valabilitate noi venim și forțăm, practic,
o scurtare a momentului de realizare a investiției față de momentul de luare a deciziei în
Consiliul local. Deci, amendamentul pe care îl propun pentru punctul 19 este să se introducă
un articol nou cu următorul conținut: ”Valabilitatea planului urbanistic de detaliu precizat la
art.1 este de 2 ani de zile de la data prezentei, cu posibilitatea prelungirii cu încă 2 ani, la
solicitarea investitorului.”.
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Dl.Mircea Dobre
Punctul 19:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –
construire imobil S+P+3E+4E-7E retras – locuințe colective cu spații comerciale la
parter, pentru terenul situat în municipiul Constanța, str. Unirii nr. 19B.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnul primar are un amendament.

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Dacă-mi permiteți, aș vrea să...am și eu niște...
Dl.Mircea Dobre
Da, v-ascult!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Stimați colegi, ne-am fi așteptat la acest proiect de hotărâre să scrie ”proiect de
hotărâre privind respingerea planului de urbanism de detaliu” pentru că în comisia de
urbanism a primit vot nefavorabil. Doi. Inclusiv șeful comisiei de urbanism, dl.Secil
Cantaragiu, a votat împotrivă. Ne așteptăm, de asemenea, la consecvență din partea colegilor
de la PMP, pentru că în campania electorală toți spuneam că în cartierele de case nu mai au
ce să mai caute blocuri de P+7, ori, exact în situația asta ne aflăm. Deci, acest proiect este
făcut doar pentru interesul unui investitor, pentru maximizarea profitului său în defavoarea a
sute de cetățeni care locuiesc în Faleză Nord. Ori, în campania electorală, în fiecare an
venim cu altfel de proiecte. Din cauza asta noi vom vota împotriva acestui proiect și ne
așteptăm ca și colegii de la PMP să fie consecvenți. Vă mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Supun la vot amendamentul domnului primar.
Cine este pentru? Mulțumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot proiectul de hotărâre de la punctul 19 așa cum a fost el amendat de
domnul primar.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Deci, 15 au votat pentru.
Dl.Mircea Dobre
Dacă este cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 10 voturi împotrivă. Au votat împotrivă următorii consilieri: dl.Popescu
Andrei-George, dl.Avătavului Costin-Valeriu, dl.Rezeanu Romeo-Caius, d-na Câmpeanu
Adriana, , dl.Solomon Ioan, dl.Caliminte Horia-Marius, d-na Arghilescu Adriana, d-na
Trandafir Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina și d-na Andrei Mihaela.
Dl.Mircea Dobre
Dacă se abține cineva? Da᾿ nu mai are cine!
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Dl.Decebal Făgădău
A trecut.
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D-na Marcela Enache
Nu mai are cine. Fiind vorba de un proiect de urbanism, se votează cu majoritatea
consilierilor în funcție, deci...

Se fac comentarii în sală. (Prezenți...)

Dl.Mircea Dobre
Deci, proiectul a trecut, a fost votat cu 15 la 10.
D-na Marcela Enache
A consilierilor...
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Trecem mai departe.
Dl.Decebal Făgădău
Același amendament....
Dl.Mircea Dobre
Punctul 20:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 52/2016 privind aprobarea
Planului urbanistic zonal pentru zona situată în prelungirea str. Bucovina, delimitată
la nord de teren aparținând municipiului Constanța, la est de teren aparținând
domeniului public al statului aflat în administrarea ABADL, la sud și vest de
proprietăți private, inițiatori Nejloveanu Niculae și Victoria.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnu᾿ primar, același amendament ca la punctul 19?
Dl.Decebal Făgădău
Cu 3 ani.
Dl.Mircea Dobre
Cu 3 ani., da. Supun la vot amendamentul.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Deci, 25 pentru amendament..
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot proiectul de la punctul 20 cu...așa cum a fost amendat.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
15 avem, da?

Page

D-na Marcela Enache
10 împotrivă. Au votat împotrivă următorii consilieri: dl.Popescu Andrei-George,
dl.Avătavului Costin-Valeriu, dl.Rezeanu Romeo-Caius, d-na Câmpeanu Adriana, ,
dl.Solomon Ioan, dl.Caliminte Horia-Marius, d-na Arghilescu Adriana, d-na Trandafir
Raluca-Andreea, d-na Văsii Cristina și d-na Andrei Mihaela.
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Dl.Mircea Dobre
Dacă este cineva împotrivă? Mulțumesc!

Dl.Decebal Făgădău
Mă scuzați că mă bag, așa, în seamă, dar chiar nu înțeleg. Este vorba de îndreptare de
eroare dintr-o hotărâre în vigoare. La ce vă abțineți, vă întreb și eu, domnu᾿ Rezeanu?!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Am întrebat și eu, la articolul precedent, de ce nu s-a propus respingerea,că
dumneavoastră ați spus că atunci când un proiect vine cu respingere de la comisie,
propuneți respingerea lui și în consiliu, și nu l-ați respins. Mulțumesc!
Dl.Decebal Făgădău
Departe de mine gândul de a face o polemică cu dumneavoastră, pentru că îmi dau
seama cât de puține știți! PUZ-ul era deja aprobat, pe str.Unirii, în cartierul respectiv. Omul
putea să vină să depună, de autorizație de construire, de a doua zi. Pentru că a realizat un
studiu de însorire, în respect față de vecini, rezultatul acelui studiu de însorire a născut o
reamplasare a imobilului, astfel încât să nu umbrească pe nimeni. Planul urbanistic de
detaliu n-are cum să elimine reglemantarea urbanistică deja existentă care-i la nivel superior
- PUD –PUZ-PUG. Am avut o discuție, întrucât domnul consilier, după ce a studiat mai bine
documentația, a venit și mi-a spus că s-a pripit și s-a luat după gura dumneavoastră mare,
fără fundament, în comisie! Și mi-a cerut să nu țin cont de votul dânsului și să reintroduc pe
ordinea de zi acest...E o discuție intimă, care ține de relația executiv-consilieri locali. Dacă
ați vrut să o fac publică, o fac publică, dar n-are nici o legătură cu ce vorbiți dumneavoastră
acolo. Eu v-am întrebat puctual: de ce vă abțineți la îndreptarea unei erori? Că asta nu
înțeleg!
Dl.Mircea Dobre
Mulțumim, domnule primar!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Numai un pic, că domnul primar m-a jignit! Să știți că prefer să fiu considerat „omul
ăla cu gura mare”, dar noi suntem aici ultima baricadă a cetățenilor în fața acestor tip de
construcții...
Dl.Decebal Făgădău
Aveți...
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Repet, bloc de P+7 în cartier de case! Este problema dumneavoastră cum avizați
chestia asta, dar eu...n-are...poate să mă catalogheze domnul primar cum dorește dumnealui,
cât sunt membru în comisia de urbanism și cât îmi pot respecta dreptul de a avea principii,
eu le am. Mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Depinde de principii. Mă rog! Dar, în general...

D-na Raluca Andreea Trandafir
Da.
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Dl.Mircea Dobre
Doamna consilier, vă înscrieți la cuvânt...
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D-na Raluca Andreea Trandafir
Dar, noi, cu toții ....Ar fi bine, cu toții să ne facem, cu profesionalism...

Dl.Mircea Dobre
...legat de acest punct?
D-na Raluca Andreea Trandafir
Da, cum nu!?!
Dl.Mircea Dobre
Vă rog!
D-na Raluca Andreea Trandafir
Am spus că ar fi bine, cu toții să ne facem...și să ne dezvoltăm profesionalismul, și
de la alte comisii....și de președinți...toți suntem să ni le asumăm...
Dl.Decebal Făgădău
Corect.
D-na Raluca Andreea Trandafir
Nu să ne reîntoarcem! Și, probabil, cu siguranță, PUZ-urile...Știu, este un PUZ din
2014 care reglementează zona respectivă; chiar dacă nu sunt în comisie l-am citit. Problema
este că PUZ-urile, cu siguranță, au fost o modalitate prin a forța anumite note. Și, dacă întrun cartier dormitor vedem continuarea acestei clădiri...care nu vin decît să dea o notă urâtă...
Efectiv, se blochează pentru unele cartiere din Constanța, ar trebui să reconsiderăm...Și asta
facem noi, reconsiderăm în partea aceasta.
Dl.Mircea Dobre
Da, mulțumesc! Mergem mai departe. Punctele 21 și 22 au fost retrase. La punctul
23 avem:
„Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei locale de ordine publică a
municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem buletine de vot și așteptăm propuneri. Domnul Vișan, vă rog să faceți
propuneri!
Dl.George Gabriel Vișan
Propunerile noastre sunt următoarele: dl.consilier Răsăuțeanu Costin, dl.consilier
Secil Cantaragiu și dl.consilier Andrei Popescu.
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- X–
Dl.Mircea Dobre
Vă rog să luați loc, avem procesul-verbal de la Comisia de numărare a voturilor!
Domnul Răsăuțeanu a obținut: 22 de voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat. Domnul
Cantaragiu Secil-Givan: 18 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 anulat. Popescu Andrei-George: 23
de voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat.
Supun la vot întregul proiect de hotărâre.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
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Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Mai sunt și alte propuneri? Ne mai fiind alte propuneri, trecem numele
pe buletinele de vot și votăm.

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Trecem la ultimul punct, 24:
„Proiect de hotărâre privind modificarea şi completarea Regulamentului de
organizare şi funcţionare a Consiliului local al municipiului Constanța aprobat prin
HCL nr. 159/2002;
- iniţiator: consilier George-Andrei Popescu;
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 10 voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 15 abțineri. S-au abținut următorii consilieri: dl.Andreiaș Cristian-Marius,
dl.Babu Dumitru, dl.Cantaragiu Secil-Givan, d-na Cojoc Marioara, dl.Dede Perodin,
dl.Dobre Mircea, dl.Florea Răzvan-Ionuț, dl.Marin Aurelian, dl.Mihăilescu Cristian, d-na
Nicolae Irinela, dl.Papuc Cătălin-Florin, dl.Pîrvulescu Gabriel-Valentin, dl.Răsăuțeanu
Costin-Ioan, dl.Vișan George-Gabriel și dl.Zabara Alexandru.
Dl.Andrei-George Popescu
Frumos!
D-na Marcela Enache
Deci, nu a trecut.
Dl.Mircea Dobre
Deci, proiectul de hotărâre nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a trece.
Întrucât am epuizat ordinea de zi, vă mulțumesc pentru participare! La revedere!
PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ
SECRETAR,
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Marcela Enache
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Mircea Dobre

