JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.10.2016 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 25 de consilieri (absenți: dl.Florea Răzvan și d-na Văsii CristinaAndreea), 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.237/2016, de doamna consilier Cojoc Marioara.
D-na Marioara Cojoc
Bună ziua! Mulțumesc frumos, pentru că ați făcut liniște! Având în vedere că suntem 25
de consilieri din 27, prezenți, ședința poate fi deschisă. Înainte de a supune la vot convocatorul,
doamna secretar va aduce câteva completări la convocatorul pe care l-am primit cu toții.
D-na Marcela Enache
Bună ziua, vă spun și eu! Vreau să fac niște precizări cu privire la titlurile care au înscrise
în convocator. Astfel, la punctul 2 este ”Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării și
garantării unei finanțări rambursabile externe în valoare de până la 25 milioane de lei.”. Deci,
apare în plus ”și garantării”. La punctul 10 avem”Proiect de hotărâre privind inventarierea în
domeniul privat al municipiului Constanța a rezervei de teren agricol....”. Deci, se completează
cu ”agricol”. Este vorba de terenul agricol pentru punere în posesie pe 165. De asemenea, la
punctul 25 avem ”transmiterea unui imobil situat în municipiul Constanța” nu unor imobile, da?
Deci aceasta este modificarea. De asemenea, la punctul 26 este ”transmiterea unui imobil situat
în Constanța, Soveja 17”. La punctul 27, de asemenea, ”transmiterea unui imobil situat în
municipiul Constanța, zona Badea Cârțan”. La punctul 29 avem ”Proiect de hotărâre privind
aprobarea Regulamentului de informare și consultare a publicului în elaborarea și revizuirea
planurilor de urbanism...”, deci, în loc de ”cu privire la ”. La punctul 30 avem ” Proiect de
hotărâre privind aprobarea inițierii demersurilor de actualizare .....” în loc de ”procedurii de
actualizare”. Și atât, și vă mulțumesc foarte mult!
D-na Marioara Cojoc
Supun la vot convocatorul cu modificările aduse.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Page

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot ordinea suplimentară, pe care ați primit-o de asemenea.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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Consilierii votează, în unanimitate, pentru.

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frunos! Supun la vot convocatorul cu modificările și ordinea suplimentară.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Vreau să vă anunț că pentru astăzi, pentru ședința de astăzi s-au înscris la cuvânt 6
persoane și aș vrea să supun votului dumneavoastră fiecare înscris. La punctul...Pentru punctul
26 s-a înscris domnul Băcioiu Gigel de la TOMIS CAD.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Unanimitate (pentru).
D-na Marioara Cojoc
Punctul 2 – dl.Munteanu de la ONG Mare Nostrum.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Au fost 15 voturi împotrivă. Deci, nu a trecut această propunere, punctul 2.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 3, domnul Ion Cristian Stelian, pentru punctele 8, 13, 24 și 29.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Au fost 15 voturi împotrivă.
D-na Marioara Cojoc
Deci, nici acest punct nu a trecut. Pentru punctul 4 înscris pe ordinea luărilor de cuvânt,
referitor la punctul 3 din convocator, dl.Alexandru Manda de la Asociația elevilor.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Unanimitate. Deci, 25 pentru. Deci, acesta rămâne.
Dl.Ion Cristian Stelian
Ce rugăminte am, pentru USL doresc să fac următoarea precizare?! Nu se poate să
supuneți la vot respectarea legii!

Dl.Ion Cristian Stelian
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D-na Marioara Cojoc
Dumneavoastră sunteți...?

Ion Stelian Cristian. Nu se poate supune la vot respectarea sau nerespectarea legii.
D-na Marioara Cojoc
Din câte știu, dumneavoastră sunteți candidat. Nu știu dacă...bănuiesc...
Dl.Ion Cristian Stelian
Nu e campanie....
D-na Marioara Cojoc
Eu nu am votat din acest punct de vedere, că sunteți candidat și nu...ședința Consiliului
local nu este locul în care dumneavoastră să vă faceți campanie!
Dl.Ion Cristian Stelian
Nu sunt...
D-na Marioara Cojoc
Mulțumesc frumos! Supun la vot punctul nr.5 – Belu Sorin, Baricada Verde.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 6 – Lică Marcel – pentru proiectul nr.5 ”Farul”...
Se fac comentarii în sală. (Nu e punctul 5.)
D-na Marioara Cojoc
Sunteți punctul 5 pentru...în...înscris la luările de cuvânt. Aici sunteți. Și vorbiți pentru
punctul 24. Domnul Belu Sorin este pentru punctul 24. Supun la vot punctul 5....pentru Lică
Marcel – proiect 25.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Bun. Trecem acum să-l ascultăm pe domnul Bănicioiu Gigel, de la Tomis Kart. Băcioiu.
Îmi cer scuze! Cu rugămintea....Pentru punctul 26. Trei minute, pe telefon, pentru că avem...
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Domnul consilier Popescu, dorește...
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D-na Marioara Cojoc
Da, domnu᾿ consilier, vreți pe proiect?
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Dl.Andrei-George Popescu
Dar, n-ar fi mai bine, la fiecare proiect...

Dl.Andrei-George Popescu
Da.
D-na Marcela Enache
Înainte de a se vota proiectul?
Dl.Andrei-George Popescu
Da.
Consilierii sunt de acord.
D-na Marcela Enache
E mai bine așa.
D-na Marioara Cojoc
Atunci, domnu᾿ Băcioiu, vom vorbi...veți vorbi la punctul 26.
Dl.Gigi Băcioiu
Când se ajunge acolo?
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Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâinile, bună ziua! În primul rând, înafară de a face un amendament strict legat de
proiectul de buget, aș vrea să trec, așa, în revistă, ordinea de zi cu ceea ce v-am propus spre a
dezbate și spre a aproba astăzi în ședința de consiliu.
În primul rând, rectificarea bugetului municipal este necesară pentru funcționarea
orașului, în perioada rămasă până la finele anului, și aici fac referire la alocarea unor sume pentru
a subvenționa prețul la gigacalorie; 2 – acordarea de burse pentru elevii constănțeni. De
asemenea, avem câteva capitole importante ce vizează dezvoltarea orașului și aici fac referire la
contractarea unuui împrumut extern până în 25 de milioane de Euro de la Banca Europeană
pentru Reconstrucție și Dezvoltare; demararea procedurii de actualizare a Planului urbanistic
general. De asemenea, poate părea un proiect micuț, dar e un proiect care așează Constanța pe
harta orașelor „verzi” – aprobarea unui parteneriat cu Enel pentru a realiza stații de încărcare
pentru mașinile electrice și, de asemenea, proiecte care vizează, nu atât de mult dezvoltarea
imediată ci stoparea degradării unor zone din municipiul Costanța, zone importante, zone în care
ne dorim să investim. Fac referire la baza sportivă FC FARUL, la Palatul Elevilor și la stadionul
din Badea Cârțan. Revenind la proiectul nr.1, la buget, după ce am avut o serie de....consultări,
să-i spunem, cu Inspectoratul școlar județean, pentru că observ că inspectorarul se trensformă,
din ce în ce mai mult, într-un organism de supervizare și mai puțin de implicare în actul
educațional, am ajuns la concluzia că trebuie să luăm legătura direct cu managerii, cu directorii
instituțiilor de învățământ și să răspundem noi, executivul, cu votul dumneavoastră, al
Consiliului local, la necesitățile unităților școlare. Astfel, amendamentul pe care vi-l propun este
următorul: să suplimentăm la capitolul 65 – învățământ, cu suma de 647 de mii de lei, cu TVA,
asta înseamnă 6 miliarde jumate lei vechi, bani pentru următoarele unități școlare: 1) Grădinița
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D-na Marioara Cojoc
Da. Mulțumesc frumos, domnu᾿ consilier! Trecem la ordinea de zi. Primul punct:
” Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnule primar, aveți cuvântul!

cu program prelungit 33 – 35 de mii de lei pentru instalație termică; 2) Grădinița cu program
prelungit 19 ”Dumbrava minunată” – 82 de mii de lei, hidroizolație acoperiș și instalație termică.
Urmare a fenomenelor meteo mai puțin plăcute, din toamna acestui an, o parte din acoperiș a fost
smuls. Grădinița cu program prelungit 57 – suma de 146.700 de lei; Grădinița 46 ”Lumea
Copiilor” – 64.500, pentru instalația termică; Liceul tehnologic ”Miron Costin” – 135 de mii de
lei, instalație de apă, de încălzire, pentru centrala școlii; Grădinița ”Azur”, grădinița 49, din
Coiciu – 46.500 de lei, hidroizolație acoperiș și liceul teoretic ”George Emil Palade” – 137.200
de lei, de asemenea, pentru hidroizolația acoperișului liceului și a căminului. Fondurile se vor
asigura prin diminuarea alocației bugetare din cadrul anexei 3 la lista obiectivelor de investiții pe
2016, de la capitol 84/poziția 1 cu suma de 710 mii lei, din care: 647 de mii la cheltuieli
materiale, adică la 65, și 63 de mii de lei la capitolul investiții.
Doi. La capitolul 65 –
învățământ, la lista obiectivelor de investiții pentru 2016, la lista de studii și proiecte, poziția 4 se
completează cu sintagma ”audit energetic” solicitat prin certificatul de urbanism. Aici, această
poziție devine ”consolidare structură de rezistență, supraînălțare și modernizare clădire sală de
tenis de masă în cadrul liceului cu program sportiv ”Nicolae Rotaru” din Constanța. Cu alte
cuvinte, noi aprobasem efectuarea de expertiză tehnică – studiu de însorire, DALI, PT, DDE și
lucrări de execuție, și adăugăm auditul energetic cerut prin certificatul de urbanism în cadrul
proiectului de finanțare.
De asemenea, la lista de dotări propun înscrierea uni noi poziții, la grădinița cu program
prelungit 49, să introducem centrala termică, montat și lucrări conexe – 63 de mii de lei, cu
alocarea suplimentară la capitolul 65 – învățământ, așa cum am spus, 63 de mii de lei.
Vreau să le mulțumesc consilierilor locali care au participat la Consiliile de administrație,
la lucrările Consiliului de administrație al acestor unități de ănvățământ! Și, pentru că tot suntem
la două-trei luni de când am făcut un apel către dumneavoastră – dacă aveți propuneri în ceea ce
privește reprezentantul primarului în consiliile de administrație, vreau să vă anunț și rezultatul.
Până acum, de la dumneavoastră, grupul PNL, am primit zero propuneri. Sunt convins că aceasta
va fi atitudinea și în continuare. Nu mai aștept. Luna viitoare voi desemna reprezentanții
primarului în consiliile de administrație, pentru a putea asigura o funcționare bună a acestor
unități de învățământ. Mulțumesc! Vă supun la...vă rog să supuneți la vot amendamentul!
D-na Marioara Cojoc
Mulțumesc și eu, domnule primar! Supun la vot amendamentul domnului primar la
punctul nr.1.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Supun la vot întregul proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul 2:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile
externe în valoare de până la 25 milioane de Euro.„
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Punctul 3:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente
semestrului I al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de
stat.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnule Manda, aveți cuvântul, pentru că v-ați înscris și ați obținut voturile necesare
pentru a vorbi astăzi în ședința Consiliului local. Repet, 3 minute, domnu᾿ Manda.
Dl.Alexandru Manda
Vă mulțumesc mult, doamna președintă de ședință! Domnule primar, domnilor consilieri,
în primul rând aș dori să salut faptul că astăzi vom asista la o creștere a numărului burselor. Întradevăr, este o creștere nesatisfăcătoare pentru nevoile elevilor din municipiul Constanța.
Asociația elevilor din Constanța a solicitat Primăriei și Consiliului local, la începutul lunii
octombrie, creșterea cuantumului burselor, la 60 de lei bursa de merit, 150 de lei bursa de studiu
și 250 de lei bursa de ajutor social. Pentru bursa de studiu și ajutor social suntem de părere că ar
fi fost necesară, chiar de la această ședință, o creștere mai mare, deoarece este vorba de elevi care
au cu adevărat nevoie de acești bani; la bursa de studiu fiind încadrați elevii care provin din
familii cu un venit sub salariul minim pe economie, iar la bursa de ajutor social, elevi care sunt
din mediul rural și sunt departe de domiciliu, orfani, care suferă de boli grave ori alte cazuri care
impun ajutorul social.
Problema principală pe care vreau să v-o aduc în vedere este numărul nereal de burse
care se acordă pentru elevii din municipiul Constanța. În anexa proiectului de hotărâre pe care lați primit, este defalcat numărul de beneficiari pe fiecare unitate de învățământ. Sunt unități de
învățământ, chiar acele unități de învățământ unde elevii au cu adevărat nevoie de burse de
studiu și ajutor social, unde numărul de beneficiari este zero. Și acest lucru se datorează, din
punctul nostru de vedere, faptului că directorii de unități de învățământ nu au promovat
termenele, documentele pentru depunerea dosarelor pentru bursele de studiu și ajutor social.
Acest lucru îl pot afirma din discuțiile pe care le-am avut cu elevii din unitățile de învățământ.
După discuțiile avute, considerăm că este nevoie ca, în ședința viitoare de Consiliu local din luna
noiembrie, să se aprobe o rectificare a numărului de burse, defalcate pe unități de învățământ,
astfel încât toți elevii care au nevoie de burse de studiu și ajutor social să le poată primi, deoarece
sunt necesare subxistenței și nu reprezintă un moft. Mulțumesc!
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Dl.Decebal Făgădău
Înainte de a trece la vot, pe acest punct, vreau să vă prezint o situație. După ce vă prezint
situația, vă spun care este modul legal în care eu ajung să fundamentez un proiect de hotărâre de
consiliu local. Anul trecut am propus Consiliului local, vechiului Consiliu local, un proiect de
hotărâre pentru acordarea burselor către elevii constănțeni. Am plecat de la o alocare bugetară și
am făcut calcule astfel încât să ne circumscriem acelei alocări bugetare. Astfel, pentru semestrul
I al anului școlar 2015-2016, bursele de performanță, de merit, de studiu și ajutor social au fost
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D-na Marioara Cojoc
Mulțumesc și eu! Domnule primar, aveți cuvântul!
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stabilite în următorul cuantum: 100 de lei cea de performanță; 25 de lei cele de merit și de studiu
și cea de ajutor social de 75 de lei. Numărul de beneficiari... bursele plătite, nu fac referire acum
la ceea ce am aprobat noi plecând de la fundamentarea legală și vă voi explica cum am ajuns la
fundamentarea legală, 115 elevi constănțeni au beneficiat de bursă de performanță. De bursă de
merit au beneficiat 8281 de elevi constănțeni; bursă de studii – 451, iar bursă de ajutor social –
776. După ce am analizat semestrul I, am propus vechiului Consiliu local, întrucât, între timp,
aprobasem și bugetul pentru anul 2016, o majorare, evident, după discuțiile cu tine Alexandru, a
burselor de performanță și de ajutor social, pentru că, în cele din urmă, cele două burse
reprezintă performanța; 1 – performanța la învățătură, 2 – performanța de a nu contribui la
creșterea abandonului școlar, și de a ținti cu ajutoare exact în familiile nevoiașe care fac eforturi
să-și trimită copii la școală. Aceasta a fost rațiunea pentru care am păstrat cuantumul burselor de
studiu și de merit și am crescut performanța de la 100 la 200 de lei și de la 75 la 100 de lei.
Rezultatul. Cu toate că am crescut cuantumul bursei de performanță, numărul burselor a scăzut
de la 115 la 106, deci, 9 dintre elevii constănțeni nu s-au mai calificat, iar la bursele de ajutor
social de la 776 a scăzut la 770 numărul de beneficiari, cu toate că am crescut cu 25%
cuantumul. În schimb, m-am bucurat că bursele de merit și de studiu au produs o creștere a
calității actului educațional. Astfel, 11097 de elevi au beneficiat de bursă de merit. Majoritatea
dintre aceștia au crescut, s-au ridicat din rândul celor care primeau bursă de studiu; aici a scăzut
numărul de la 451 la 212.
Pentru că am promis, în momentul în care am instituit bursele, că nu va exista semestru
fără o creștere, minim pe unul din cele patru tipuri de bursă, ținând cont de alocarea bugetară pe
anul acesta am propus creșterea, de data aceasta, a cuantumului în interiorul burselor de merit și
de studiu, tocmai pentru a încerca să creștem numărul elevilor, care nu îndeplinesc nici măcar
condițiile de bursă de studiu, să urce spre acest tip de bursă, întrucât am văzut că acolo a scăzut
puțin numărul și, de asemenea, să încurajăm în continuare tendința de creștere a celor care
proveneau...fie nu luau nici un fel de bursă, nu se calificau, fie veneau din bursa de studiu și
mergeau către bursa de merit. Și atunci, am propus o creștere de la 25 de lei la 35 de lei pentru
bursa de merit și de la 25 la 30 de lei pentru bursa de studiu. Vă propun ca acestea să fie bursele,
pentru semestrul I, iar pentru semestrul II, evident că vom merge în continuare pe creștere.
Rugămintea mea la dumneavoastră este ca, așa cum Alexandru face, și merge în fiecare unitate
școlară și popularizează drepturile elevilor de a beneficia de bursă, că se numește bursă de ajutor
social, de studiu, de merit, de performanță, același lucru să îl faceți și dumneavoastră în cadrul
consiliilor de administrație. Mă mâhnește să aud că, nu știu, poate din comoditate, poate din
faptul că au prea multe probleme, managerii unităților de învățământ nu au identificat corect
cazurile care ar necesita o bursă de ajutor social. Evident că dacă vom primi alte cifre, vom
rectifica proiectul de hotărâre. Dar, până atunci, este timpul să aprobăm bursele și, așa cum față
de ceea ce ne-am planificat am dat mai multor elevi bursă, sunt convins că vom veni în fața
dumneavoastră cu un proiect rezonabil. Doi. Este facilă tentația de a fi populist, și să vii să spui,
și să te urci pe masă, am dat burse de am crescut...! Dar cred că cel mai important este să fii
consecvent, să fii responsabil. De aceea eu v-am prezentat aceste cifre care au stat la baza
fundamentării proiectului de hotărâre. Dacă facem doar declarații fără un fundament, rămân doar
declarații, nu se transpun în proiecte, ori, elevii au nevoie de burse. Calea legală – cum ajungem
la această fundamentare. Noi facem adresă către Inspectoratul Școlar Județean, Inspectoratul
solicită, în funcție de calendar, pentru că una este pentru semestrul I, alta este pentru semestrul
II, când deja se cuantifică și clasele I și V care nu au istoric refernțial; de asemenea, stabilesc
niște termene în care pot primi documentele, pentru bursele de ajutor social, și, în funcție de
răspunsurile pe care le primește Inspectoratul din partea unităților școlare, ne trimit un
centralizator. Noi nu avem nici o pârghie legală să intervenim în acest centralizator, pentru că
acesta este atributul Inspectoratului. În schimb, dacă dumneavoastră, consilierii locali, așa cum o
face Alexandru prin Asociația elevilor, identificați situații în care beneficiarii sunt nedreptățiți

sau posibili beneficiari sunt nedreptățiți, aduceți-ne la cunoștință, pentru că, între noi și
Inspectorat există o relație instituțională-punct. Și spun lucrul acesta cu mâhnire. Mi-aș fi dorit să
văd o pro-activitate, o, hai să-i spunem, dorință de apropiere mai mare din partrea Inspectoratului
către Consiliul local, dacă nu le place primarul, către executiv, dacă nu le place primarul, dar să-i
văd mai activi și venind mai mult înspre ceea ce înseamnă decident local. Atât am avut să vă
spun.
D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.3
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul 4:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2016 al S.C. Confort Urban S.R.L. Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău ;
Dezbateri?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Punctul 5:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău ;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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Dl.Decebal Făgădău
Pregătisem acest proiect încă din urmă cu două luni. Acum două luni a intervenit o
situație urgentă și a trebuit să amânăm proiectul. Nu am intrat cu el în luna septembrie, pentru că
speram ca Guvernul să răspundă solitiării noastre și să-și îndrepte atenția și spre Constanța.
Din păcate, am înțeles, trebuie să ne descurcăm, așa cum am făcut-o și până acum,
singuri. Tocmai de aceea, așa cum ați aprobat deja rectificările bugetului Confort Urban și
bugetului municipal, am identificat sume astfel încât, până la sfârșitul anului, prețul gigacaloriei
să fie cel pe care ni l-am asumat – 250 de lei. De asemenea, sunt convins că în dezbaterile
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D-na Marioara Cojoc
Punctul 6:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local pentru populație al energiei
termice în perioada 01 octombrie 2016 – 30 aprilie 2017 în municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău ;
Dezbateri? Domnule primar!

bugetului pentru anul 2017 veți ține cont de propunerea mea de astăzi, ca toți constănțenii să știe
că prețul de 250 de lei este acela care funcționează de când dăm drumul, căldurii, până când o
oprim. Știu că am avut un amendament, la un moment dat, atunci când a fost o dezbatere și, dacă
nu mă înșel, Alex Zabara a venit cu propunerea să subvenționăm între 430 și 411. A funcționat
această subvenționare unitară și pentru căldură și pentru apă caldă; nu a fost cazul de căldură,
aveam alocare bugetară.
În schimb vă spun de ce nu voi propune niciodată subvenționarea apei calde pe durata
sezonului estival: 1 – pentru că nu mi se pare corect să subvenționăm din banii noștri o
întreținere mai ieftină pentru cei care închiriază apartamentele pe durata sezonului estival; 2 –
pentru că impactul consumului de apă caldă asupra bugetului unei familii este scăzut; 3 – pentru
că, oricum, în multe zone, asociațiile de proprietari au avut, au și vor avea posibilitatea de a
aplica pe programul ”Casa verde” și măcar pe durata sezonului estival să poată asigura parte din
consumul de apă caldă prin montarea de panouri solare. Ori, dacă noi venim și ținem în
continuare, pe președinții asociațiilor de proprietari, pe colegii mei din executiv, pe cei de la
RADET într-o zonă de confort, că indiferent de ce se întâmplă ”lasă că avem bani și plătim” în
momentul ăla nu naștem o dezbatere serioasă. Ultimul lucru pe care vreau să-l discut despre
acest subiect este că știu că nu se rezolvă problema de fond și credeți-mă că nu sunt împăcat că
noi alocăm 15 milioane de Euro pentru subvenție, în schimb suntem captivi, pe o piață de
monopol natural, unui sistem care este în momentul de față sub o triplă presiune: presiunea
Electrocentrale, presiunea populației și presiunea propriilor furnizori. Eu nu am de gând să țin un
sistem ineficient în viașă, dar, din păcate, RADET-ul are menirea aceaasta, de a fi veriga cea mai
vizibilă dintr-un lanț pe care nu-l percepe populația. Problemele cele mai mari, problemele de
fond rămân în continuare la Electrocentrale Constanța. Swper ca în această iarnă să nu avem
surprize neplăcute și sunt convins că votul dumneavoastră va consfinți efortul pe care îl face
întreaga comunitate, astfel încât să avem o iarnă călduroasă. Vă mulțumesc!
D-na Marioara Cojoc
Și noi vă mulțumim! Supun la vot proiectul nr.6.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public
și privat din municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul 8:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor
bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.9:
„Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care
alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.10:
„Proiect de hotărâre privind inventarierea în domeniul privat al municipiului
Constanța a rezervei de teren identificate în baza Legii nr. 165/2013.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.11:
„Proiect de hotărâre privind modificarea și actualizarea HCL nr. 211/2011 privind
însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al
municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.12:
„Proiect de hotărâre privind retragerea din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța
a unor imobile situate în B-dul Tomis nr. 153, preluarea acestora în administrarea
Consiliului local al municipiului Constanța și transmiterea acestora în administrarea
Colegiului Tehnic “Tomis” Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.13:
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind transmiterea dreptului de folosință gratuită, pe
perioada existenței construcției, asupra terenului în suprafață 300 mp situat în municipiul
Constanța, B-dul Mamaia intersecție cu B-dul Aurel Vlaicu, Arhiepiscopiei Tomisului, în
vederea construirii Capelei Tinerilor.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este....
Se fac comentarii în sală. (Dezbatere!)
D-na Marioara Cojoc
Dezbatere. Aveți cuvâbtul! Mă așteptam!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Mulțumesc! La precedența ședință de consiliu am respins această propunere. Nu
înțelegem de ce s-a băgat din nou pe ordinea de zi, având în vedere că și în Comisia de urbanism
am respins această propunere. Deci, noi vom vota împotrivă și dorim, de asemenea, ca toate
bisericile din Constanța să fie evaluate, din punct de vedere al Primăriei, vizavi de autorizația de
construcție, autorizația de la ISU, ca să nu ne trezim în situația ca în cazul unui cutremur sau
unui incendiu, cineva să ne acuze că noi nu ne-am făcut datoria. Deci, vă rugăm foarte mult ca
Primăria să-și intre în atribuțiuni și să verifice legalitatea contrucțiilor, tuturor bisericilor din
Constanța, pentru că știți foarte bine, sunt multe construite fără autorizație, funcționează în acest
moment, unele făcute pe trotuare, unele lângă stații PECO, câte două în parcuri și așa mai
departe. Noi credem că s-a depășit de mult nivelul de toleranță, civilizat, vizavi de acest
fenoment. Mulțumesc mult!
D-na Marioara Cojoc
Domnu᾿ primar!
Dl.Decebal Făgădău
Domnule Rezeanu, în primul rând, am introdus proiectul pe ordinea de zi, că e un alt
proiect; nu fac asta pentru a vă corecta sau pentru a vă ajuta. Doi. Stați liniștit, nu vă acuză
nimeni de nimic, în afară de o opoziție stupidă la ceva ce credeam că a dispărut odată cu
Revoluția. În actuala propuere de proiect de hotărâre de consiliu, vedeți o fundamentare din
partea Arhiepiscopiei, care vă aduce la cunoștință dumneavoastră, consilierilor, că acolo s-au
angajat sume. S-au edificat, deja, parțial, fundații...
Se fac comentarii în sală. (Fără autorizație?)
Dl.Decebal Făgădău
...și, de asemenea, v-au propus și soluții, astfel încât biserca să aibă și o menire civică. Cu
alte cuvinte, știu că v-au propus ca demisolul acestui așezământ să fie un centru medical destinat
persoanelor nevoiașe.
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Dl.Decebal Făgădău
Dacă dumneavoastră sunteți împotriva acestui proiect, exprimați-vă, pur și simplu, prin
vot, da᾿ nu mai veniți și cu aserțiuni din acestea care ne-ar da nouă de muncă! Vă rog faceți-vă
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Se fac comentarii în sală. (I-auzi!!)

dumneavoastră treaba dumneavoastră și lăsați-ne pe noi să ne facem treaba noastră! În primul
rând, este un alt proiect de hotărâre față de cel respins! Acela propunea prelungirea...
Se fac comentarii în sală. (Și nu era legal!)
Dl.Decebal Făgădău
E părerea dumneavoastră, domnule consilier, și nu vreau să intrăm, așa, peste ”fileu”,
într-o bârfă, suntem, totuși, într-o ședință de consiliu local. Deci, vă repet, stați liniștit, nu vă
acuză nimeni, dacă se întâmplă ceva. Ori, eu știu că, sub mandatul meu, nu voi demola nici o
biserică, voi milita ca toate să funcționeze, toate să aibe toate aprobările legale și, chiar dacă așa
au fost vremurile, în care unii au luat-o înaintea drepturilor și s-au apucat de construit, nu au
făcut-o pentru interes personal, ci au făcut-o pentru o menire civică. De altfel, cred că asta este
menitrea bisericii! Am înțeles punctul dumneavoastră de vedere. Nu înțeleg de ce mai veniți,
dacă, oricum, faceți conferință de presă înainte, și ne anunțați cum votați ?!
D-na Marioara Cojoc
Domnul Rezeanu, sunteți mulțumit de răspuns. Supun al vot.
Se fac comentarii în sală. (Aș vrea să știu: a fost respins cuvântul organizației Mare
Nostrum sau...? Îi rog pe domnii consilieri, în această zi...)
D-na Marioara Cojoc
Stați puțin, că nu înțeleg! S-a supus la vot, domnii consilieri au votat, printre care și eu.
Prin urmare, dumneavoastră nu ați întrunit voturile necesare. Discutați cu domnii consilieri, la
pauză, la sfârșitul ședinței.
Se fac comentarii în sală. (Da, am să-i întreb....)
D-na Marioara Cojoc
Supun la vot punctul nr.13.
Cine este pentru? Împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, cu 15 voturi pentru, nu a trecut proiectul.
Dl.Decebal Făgădău
Numărați voturile împotrivă.
D-na Marcela Enache
Unu, doi, trei, patru, cinci....Domnu᾿ Popescu, cum votați?
Dl.Andrei-George Popescu
Eu mă abțin.
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D-na Marioara Cojoc
Acum urmează ”abțineri”. Abțineri? Și se abține cineva... domnul Popescu.
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D-na Marcela Enache
Da. Cinci, șase, șapte, opt, nouă împotrivă.

D-na Marcela Enache
O abținere, dl.Popescu....
Dl.Decebal Făgădău
Nu a trecut.
D-na Marcela Enache
....și 15 au fost pentru. Nu a trecut, da.
Doamna secretar mai numără o dată voturile pentru.
D-na Marcela Enache
Da, 15 au fost pentru și nu a trecut.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Să știți că pot și evacua sala! Punctul 14:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea exercitării dreptului de uz și servitute de
către S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri aparținând municipiului
Constanța, în vederea implementării Programului privind reducerea emisiilor de gaze cu
efect de seră în transporturi,...
Vă rog să faceți liniște, indiferent de bucuria dumneavoastră că Dumnezeu a fost pus la
punct!
privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi,...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Doamna președintă, o clipă!
D-na Marioara Cojoc
Da.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Care a fost rezultatul votului?
D-na Marioara Cojoc
Am spus că nu a trecut.
Se fac comentarii în sală. (Puteți să mai numărați o dată...)
D-na Marioara Cojoc
Ce să mai număr, că s-a numărat!
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D-na Marcela Enache
Au fost 15 voturi pentru. Nu a trecut.
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Se fac comentarii în sală.

Se fac comentarii în sală.

D-na Marioara Cojoc
„....privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin
promovarea infrastructurii pentru vehicule electrice și vehicule hibrid plug-in.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Suntem la punctul 14, vă reamintesc!
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 15:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Țuțuianu Petre,
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 16:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Gheorghe Mihai,
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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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D-na Marioara Cojoc
Punctul 17:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Cordonescu
Gabriel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marioara Cojoc
Punctul 18:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate doamnei Filipescu Elena,
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 19:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Filipescu Ioan,
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog frumos, repet, faceți puțină liniște în sală! Punctul 20:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Anghel Iulian,
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 21:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Damaschin
Gheorghe, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul 22:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Vicol Gheorghe,
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 23:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 24:
„Proiect de hotărâre privind retragerea dreptului de administrare al R.A.E.D.P.P.
Constanța asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Soveja–zona Parc
Tăbăcărie și transmiterea acestuia în administrarea Serviciului public de asistență socială
Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnul Belu Sorin, aveți cuvântul! Și s-a mai înscris cineva, și d-na Văsii, sigur că da.
Domnul Belu, trei minute, da?
Dl.Belu Sorin
Bună ziua! Belu Sorin de la grupul civic ”Baricada verde”. Am răsma surprins să vedem
că pe perioada iernii, locul de joacă pentru cei cu biciclete și skate-uri, din zona Tăbăcăriei va fi
pentru Serviciul public de asistență socială Constanța, în perioada iernii. Am rămas...De ce nu se
face într-o zonă unde sunt cluburile de pensionari? Întrebarea....Mai bine spus, aicea cerem
retragerea acestui punct sau găsirea unei alte soluții. Chiar dacă este iarnă, vă aduc la cunoștință
că sunt foarte mulți elevi și copii în zonă, chiar dacă este frig afară.
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D-na Cristina-Andreea Văsii
Bună ziua! Domnule primar, stimați colegi, sunt în asentiment cu domnul care a luat
cuvântul înaintea mea și aș dori să vă spun că noi suntem de acord cu creerea unui asemenea
spațiu. Este necesar, însă locația nu este oportună. În urma consultării cu mai mulți cetățeni,
printre care și mămici din Constanța și tineri, vrem să vă transmit că nici aceste persoane nu sunt
de acord, în majoritatea lor, cu acest spațiu, deoarece Gravity Park este un complex pentru
tineret. Acolo își desfășoară activități recreative tinerii, este într-o zonă de promenadă, aproape
de un mall, lângă Delfinariu, chiar și vizavi de Palatul copiilor. Și v-aș ruga să ne propuneți un
alt spațiu, deoarece, la comisie nu am primit o alternativă față de spațiul din Gravity Park. Ni s-a
expus că este doar acest spațiu disponibil. Mă îndoiesc că nu putem găsi într-o altă zonă unde nu
este atât de mult trafic pietonal. Acea sală din Gravity Park, pe plan, este menționată ca fiind sală
de calculatoare. Totuși, consider că ar fi benefic pentru tineri să investim și în viitorul lor și să
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D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Doamna consilier!

acordăm acestor oameni fără adăpost un spațiu în altă parte decât acolo unde oamenii își plimbă
copii. Mulțumesc!

D-na Marioara Cojoc
Și eu vă mulțumesc! Domnule primar!
Dl.Decebal Făgădău
Unu. Încep prin a-i răspunde doamnei consilier. Nu e nevoie să ne convingeți de
importanța Gravity Park, pentru că noi l-am făcut. Doi. În acea sală care figurează pe plan – sală
calculator, proiectată cu mulți ani de zile, nu va putea fi niciodată utilizată ca sală calculatoare,
pentru că toate realitățile din România s-au schimbat acum un an de zile, iar o sală care nu
întrunește toate condițiile de acces, nu va primi niciodată avizul ISU. Trei. Este extrem de
importantă pentru mine părerea, nu numai a dumneavoastră ci și a mămicilor constănțene ca și a
oricărui constănțean. Dar, atunci când dumneavoastră îi induceți în eroare, normal că lumea se
revoltă. Acolo a funcționat, ani de zile la rând, un centru pentru persoanele fără adăpost, în
condiții vitrege de vreme, sub asistență. Asta ce înseamnă? Că spațiul municipiului administrat
de RAEDPP funcționa ca adăpost pentru persoanele...pentru oamenii străzii, să vorbim, să nu ne
mai ascundem după cuvinte, care sunt fie constănțeni, fie nu sunt constănțeni, doar pentru două,
trei luni de zile, atunci când temperaturile atingeau un minim și Direcția de sănătate publică,
Prefectura, Poliția ne semnalau cazuri a unor persoane sunt sub pericolul de a îngheța pentru că
nu au un adăpost. Atât și nimic mai mult. Întrucât noi am înființat, și cu votul dumneavoastră, un
serviciu special care se numește Serviciul public de asistență socială, mi s-a părut normal ca, așa
cum a funcționat vreo trei, patru ani de zile, să poată funcționa, dar să poată funcționa legal sub
tutela serviciului pe care noi am hotărât cî-l înființăm. Deci, nu impietează cu nimic activitatea
din Gravity Park, întrucât are acces distinct, se desfășoară totul sub asistență, sub tutela Poliției
naționale, Poliției locale. Am vrut doar să așezăm lucrurile într-un firesc. Competență de
asistență socială are Serviciul public de asistență socială. Nu este în mijlocul parcului, nu este în
zona pietonală, nu ies tot felul de balauri. Pe de altă parte, și oamenii străzii sunt tot oameni.
Legat de imposibilitatea de a găsi un alt spațiu...Da, era, și știți foarte bine că noi
construim acum spații pentru constănțenii care și-au pierdut casa. Avem, și bănuiesc că sunteți
membri în comisii, 12 mii de cereri din partea unor oameni care nu au casă. Ori, mi se pare mai
important să investim, în prima etapă, pentru a le asigura un acoperiș permanent deasupra
capului celor care nu au această posibilitate, iar acest incident, care poate exista sau nu, pentru că
ar fi mai bine să dea Dumnezeu să avem o iarnă blândă în loc să avem o iarnă cu temperaturi de
minus 10, minus 15 și să alergăm toate structurile să-i salvăm de la îngheț pe niște oameni care
n-au avut o șansă în viață. Deci, dragă Sorin, rămâi cu surprinderea ta. Mă mir că n-ai observat
patru ani de zile, acest lucru. Doamna consilier, nu avem un alt spațiu...
Dl.Belu Sorin
Nu mă faceți să mai spun niște lucruri!
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Dl.Belu Sorin
În luna martie, și aprilie, ați promis O.N.G.-urilor și fundațiilor un loc. Văd că pentru
O.N.G.-uri și fundații, sunt și aici martori de la acele întâlniri, nu ați putut găsi, dar pentru
altceva, da.
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Dl.Decebal Făgădău
Nu avem un alt spațiu....

Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Deci, revin...
D-na Cristina-Andreea Văsii
Îmi cer scuze, n-aș vrea să intru într-un dialog cu...
Dl.Decebal Făgădău
Nu. Nu avem un alt spațiu. Dacă dumneavoastră găsiți, bine. Nu vreți să aprobați
proiectul, n-am nici un fel de...
D-na Cristina-Andreea Văsii
Rugămintea mea este așa. Atât timp cât se închiriază spații pentru cluburi de pensionari
sau alte destinații, am putea căuta un spațiu și pentru acești oameni. Totuși, aceea este o zonă,
relativ, centrală, ca să spun...Nu este în centrul orașului, dar, totuși, sunt...
Dl.Decebal Făgădău
Doamna consilier, eu știu că-i mai bine să te uiți și să cârcotești la munca altuia decât să
muncești...
D-na Cristina-Andreea Văsii
Eu v-am vorbit frumos...
Dl.Decebal Făgădău
Sunteți consilieră...
D-na Cristina-Andreea Văsii
Și vă rog, respectuos. Vă rog frumos, este a doua oară când mă jigniți...
Dl.Decebal Făgădău
Nu, nu vă jignesc...
D-na Cristina-Andreea Văsii
Și chiar...
Dl.Decebal Făgădău
Luați o foaie de hârtie, scrieți un proiect de hotărâre, înființați o comisie și căutați un
spațiu de închiriat pentru oamenii străzii. N-am nici un fel de problemă. Aveți dreptul la
inițiativă, așa cum îl am și eu.
Se fac comentarii în sală. (Corect.)
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D-na Marioara Cojoc
Supun la vot proiectul nr.24.
Cine este pentru?
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D-na Marcela Enache
Numai puțin! Cu privire la acest proiect, vreau să fac precizarea că în proiectul de
hotărâre pe care l-ați primit dumneavoastră se vorbea de transmiterea în folosința gratuită a
Serviciului public, deci nu în administrare. Am uitat să fac această precizare.

D-na Marcela Enache
Avem 15 voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Cine este împotrivă?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Cine este împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 9 voturi împotrivă.
D-na Marioara Cojoc
Abțineri?
D-na Marcela Enache
O abținere, domnul Popescu.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nu a trecut. Trecem la punctul 25:
„Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei
hotărâri pentru transmiterea unui imobil situat în municipiul Constanța, str. Primăverii
nr. 2 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului
în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța.”
-iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Avem o înscriere la cuvânt. Domnul Lică Marcel. Repet, domnule Lică Marcel, trei
minute!
Dl.Marcel Lică
Bună ziua! Doamna președinte, domnule primar, stimați consilieri, vreau să vă
mulțumesc în numele meu, al clubului, al suporterilor și stafului tehnic care se află în sală, pentru
prilejul pe care mi l-ați oferit, de a ne exprima și noi susținerea și dorința, în același timp...
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Dl.Marcel Lică
Să fiți de acord cu acest proiect de preluare a stadionului FARUL de către Consiliul local
municipal Constanța. După cum știți, fotbalul constănțean este în colaps și, de aceea, la
presiunea comunității, care iubește foarte mult fotbalul și în special clubul Farul, suporterii
constănțeni au înființat o echipă de fotbal curată, ca și continuatoare a vechiului Farul. În acest
moment ne aflăm pe locul întâi, în liga a IV-a, cu 14 victorii din 14 posibile. Problema este: dacă
vom promova, și cu siguranță vom promova în liga a III-a, unde ne vom desfășura activitatea,
pentru că la liga a III-a trebuie să ai un stadion care să corespundă anumitor cerințe de licențiere,
trebuie să ai un centru de copii și juniori, și va trebui să estimăm, minim, 300 de copii, copii care
iubesc clubul Farul și doresc să activeze în acest club. Dacă vor începe lucrările la Sala
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D-na Marcela Enache
Microfonul mai aproape, că nu se poate înregistra.

sporturilor și la bazinul de înnot, noi desfășurându-ne, în acest moment, meciurile pe stadion,
deci iar vom fi în imposibilitatea de a ne continua activitatea. N-aș fi crezut că o să fiu într-o
asemenea postură, să doresc de la constănțeni, de la unii dintre ei, să fie de acord cu redarea
fotbalului constănțenilor, redarea propriei case, pentru că FARUL, stadoinul FARUL este casa
noastră; suntem continuatorii clubului Farul și dorim să fiți de acord cu acest proiect de preluare
a stadionului FARUL de căte Primăria Constanța. De asemenea, vreau să vă spun că la
următoarea ședință a Consiliului local vom veni și noi cu un proiect de finanțare, pentru că dorim
să facem performanță, iar în următorii doi, trei ani să ajungem acolo unde ne este locul, în liga a
I-a. Doresc, de asemenea, să aveți gânduri bune, să lăsați disputele politice și să primeze sportul.
Vă mulțumesc pentru înțelegere!
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim și noi, domnu᾿ Marcel!
Dl.Victor Constantin
Doamna președintă, îmi acordați și mie o secundă?
D-na Marioara Cojoc
Sigur, domnule consilier.
Dl.Victor Constantin
Ce spune domnul Lică este foarte corect. Ideea, pe care trebuie să o înțeleagă toți, astăzi,
este că acest proiect de trei pagini dă doar un acord și vom aștepta câțiva ani, probabil, până să
ne vină stadionul în proprietate. Ideea este că stadionul are....are niște probleme, în momentul
acesta. A ajuns și într-o situație de dilatare, da? Există un concesionar. Există multe probleme
acolo! Iar acest proiect are trei pagini, să facem campanie electorală: luăm stadionul. Cum a spus
și domnul Lică, este casa noastră, da᾿ casa-i goală! Echipa unde este? Haideți, mai degrabă, să ne
înscriem la licitație, la firma maică, adică să-i cumpărăm sigla, culorile și palmaresul, să le
aducem la Primărie, să ne ocupăm de echipă și pe urmă o să luăm și stadionul, când se clarifică
situația juridică a terenurilor și a activelor. Da? Mulțumim!
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Dl.Decebal Făgădău
În situația asta, toul este foarte clar. Stadionul este o ruină, în acest moment, și nu numai
el ci și Badea Cârțan, și, din păcate, cu toate eforturile pe care le face conducerea Palatului
elevilor, niciodată nu vor avea bani, măcar să tundă iarba pe toată suprafața. Tocmai de aceea am
propus acest proiect și nu l-am propus, așa, pe trei pagini, cum spuneți, aș fi vrut să văd măcar
una de la dumneavoastră, ci l-am propus după ce am discutat cu doamna ministru Lipă, după ce
am discutat cu colegul dumneavoastră, dl.Claudiu Tăriceanu și care știe că singurii care pot salva
stadionul sunt consilierii locali. Achiesez la tot ce-a spus domnul Marcel Lică și aici, poate,
părerile noastre sunt puțin...nu părerile, dorințele noastre sunt puțin divergente. Dânsul, neavând
nici o soluție, și-ar dori ca Sala Polivalentă să înceapă cât mai târziu, ca să aibe și ei unde să
joace, această echipă frumoasă, așa cum a numit-o. Doi. Eu îmi doresc ca Sala Polivalentă să
înceapă cât mai repede. Ori, eu cred că municipiul, într-adevăr, poate nu are bani să construiască
un nou stadion, dar cred că este de datoria noastră să aducem la un standard de confort, la un
standard de igienă, la un standard de funcționare a ceea ce s-a distrus în timp, și anume, întreaga
bază sportivă de la FC FARUL. S-a declarat falimentul lui FC FARUL. Tocmai de aceea am
demarat acest proiect de hotărâre. De fapt, astăzi am reintrodus, domnule Rezeanu, nu am băgat,
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D-na Marioara Cojoc
Și eu vă mulțumesc! Domnule primar!

proiectul de hotărâre pe ordinea de zi, pentru că acum două luni de zile, după ce dumneavoastră
spuneați ce vot decisiv, pentru salvarea stadionului, ați dat în comisia de urbanism, ați venit la
mine și mi-ați spus că mă rugați să-l retrag și să-l amânăm până vom avea o discuție serioasă.
Șaizeci de zile sau, aproape, 90 de zile, cred că ați avut timp de discuții, nu serioase, foarte
serioase. Vă rog, votați, dar țineți cont că sportul nu aparține primarului unui partid, ci aparține
constănțenilor. Și poate dumneavoastră nu vă place fotbalul, dar sunt convins că constănțenii își
doresc o echipă, își doresc un stadion și-și doresc să vadă cum o zonă neagră a Constanței are
puterea să reînvie.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
O.K.! Dați-mi și mie, dacă tot mi-ați rostit numele, două vorbe să spun și eu.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Eu am spus că, în principiu, nu avem nimic împotrivă cu preluarea tuturor acestor zone
în patrimoniul consiliului local. Da? Și nouă ni se pare normal ca toate aceste zone să aparțină
comunității locale, dar haideți să așteptăm până în primăvară, asta a fost ideea noastră, să vedem
cum trecem de niște procese care or să vină pe capul Primăriei în iarnă, probabil cu prejudicii
foarte mari, haideți să vedem cum se termină cu preluarea stadionului la Ministerul tineretului și
sportului, să vedem ce prejudicii se stabilesc acolo, pentru că noi nu vrem să acoperim acele
prejudicii în momentul ăsta. De ce să nu mai așteptăm două, trei luni? În primăvară, trece
campania electorală, ne așezăm la o masă, frumos, discutăm concret și trecem aceste proiecte.
Asta am spus noi. Nu suntem împotriva acestor proiecte, oameni buni, dar vrem să se facă la
momentul oportun, nu acuma, cu câteva zile încă înainte de campania electorală ca să le afișăm,
așa, ca pe niște pancarde din astea...de...
Dl.Decebal Făgădău
Domnu᾿ Rezeanu, acum două luni sau trei luni, când am propus proiectul, nu eram în
campania electorală. Ce să fac eu, să aștept la nesfârșit până veți înțelege că ați pierdut alegerile?
Că vă convine, că nu vă convine, eu sunt primarul municipiului Constanța. Vă deranjează că
propun eu proiectul de hotărâre? Mi-l retrag. Scrieți-vă dumneavoastră numele și vă garantez că
toți colegii mei vor vota pentru. Dar, haideți să luăm stadionul și nu mai veniți cu povești din
ăstea, că suntem de acord dar, cu procese... Nu judecați pe toată lumea după chipul și asemănarea
dumneavoastră, că nu suntem toți procesomani și vedem peste tot prejudicii! Vă rog, mult de
tot...

Page

Dl.Decebal Făgădău
Da, și este treaba Direcției județene de tineret și sport, care a și semnat procesul-verbal de
predare-primire al stadionului. Înști...Informați-vă, înaine să vorbiți! Stadionul este, în momentul
de față, la Direcția județeană de tineret și sport. Ne solicită să ne exprimăm: îl vrem sau nu-l
vrem. Ce-i atât de complicat?! Ce-mi tot serviți asta cu campania electroală?! V-am servit eu asta
cu campania electorală?! V-am propus acest proiect pentru că e campanie?! Nu.

21

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Dumneavoastră ați spus că este deteriorat, că este praf, în momentul ăsta.

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Și eu aș zice să așteptăm două luni, să treacă...
Dl.Decebal Făgădău
Da᾿ de ce să n-așteptăm încă vreo doi,trei ani de zile?!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Vă deranjează că am inițiat eu proiectul? Mi-l retrag. Propuneți-l dumneavoastră și vă
garantez că-l votăm.
D-na Marioara Cojoc
Îl retrageți?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Deși nu e...omnu᾿ consilier, vă rog!
Dl.Alexandru Zabara
Partidul Mișcarea Populară susține acest proiect, precum și pe următoarele două. Cu
siguranță, lăsarea acestor obiective în paragină nu este o soluție. Le putem...Putem începe de
acum demersurile, fără să mai așteptăm două luni sau trei luni, eventual, să se facă alte
majorități. Și, de asemenea, vă asigurăm că Partidul Mișcarea Populară se va opune oricărei
încercări de...cum am auzit că se face, tunuri imobiliare. Deci, nu vom accepta trecerea, nici
măcar a unui metru pătrat din domeniul public în domeniul privat. Cu siguranță. Mulțumesc!

D-na Marcela Enache
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D-na Marioara Cojoc
Deși nu este primăvară și, după cum spunea poetul, atâta toamnă este-n noi, supun la vot
proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține ...cineva?
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Dl.Decebal Făgădău
Dacă asta este temerea, mă alătur celor spuse de tine, pentru că aceste terenuri sunt
protejate de două legi, pe care sper să le cunoașteți. O dată, este Legea 213, cea care statutează
modul în care se administrează domeniul public și privat al statului și, doi, Legea bazelor
sportive, în care nu ai voie să demolezi sau să schimbi destinația unei baza sportive. Și, de fapt,
cei care veghează permanent asupra păstrării destinației sunteți dumneavoastră, Consiliul local.
Dacă nu aveți încredere, înseamnă că n-aveți încredere în dumneavoastră, nu în executiv. Așa că
nu înțeleg ce rațiune ar fi aceea de a vota împotriva acestui proiect care nu face altceva decât să
pună lucrurile într-o normalitate. La Guvern, la Ministerul tineretului și sportului există proiectul
de hotărâre de guvern prin care să se transfere către municipiul Constanța. Proiectul este deja
făcut, este deja avizat, așteaptă doar să vă pronunțați dumneavoastră. Evident că nu-mi este
comod să mă rog de dumneavoastră, dar avem nevoie de două treimi, că este proiect ce vizează
un transfer patrimonial. Vă repet, vorbim despre domeniul public al statului și baza sportivă, nu
despre altceva.

Avem 16 voturi pentru și 9 voturi împotrivă.
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Dl.Gigel Băcioiu
Bună ziua! Mă numesc Băcioiu Gigel, sunt vicepreședinele clubului sportiv Tomis Kart.
Domnule primar...Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri, vă mulțumesc că mi-ați acordat
cuvântul, referitor la punctul 26 care se referă la proiectul de hotărâre privind solicitarea către
Guvernul României de emitere a unei hotărâri pentru transmiterea unor imobile situate în
municipiul Constanța, str.Soveja nr.17, eu, ca cetățean, îmi pun întrebarea: ce se află la
str.Soveja nr.17. Nu trebuia scris: ”din incinta Palatului copiilor, str.Soveja nr.17”? Ci a unor
imobile din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului.
Deci, sunteți într-o gravă eroare; administratorul este Ministerul Educației și Cercetării . Deci, eu
vorbesc fiindcă cunosc situația foarte bine, de vreo doi ani sunt în litigiu cu ei. Ori, domnul
primar a fost indus în eroare sau n-a fost bine informat, ori...Nu, nu pot să înțeleg. Aveți aici
anexa la HCL nr....mă rog, imobilul respectiv se compune, deci Palatul copiilor, din corpul 1,
corpul 2, din sală de sport, căsuțe prefabricate, cantină, bazin și corp teatru de vară. Această
locație este alcătuită din mai multe clădiri. Acolo vă atrag atenția că sunt 11,8 ha, deci din
documente oficiale, care au fost transmise către Ministerul Educației și Cercetării pentru
obținerea acestei hotărâri de guvern, iar toată nebunia asta a început odată cu numirea domnului
director Badea Cosmin Petrișor în funcția de director, când n-a mai închiriat, sub nici o formă,
nici unei instituții sau nici unui investitor privat, vreo locație din incinta Palatului copiilor.
Deci, Palatul copiilor din Constanța, domnu᾿ primar, are o suprafață de 11,8 ha, pe care,
eu, sincer să fiu, nu le-am regăsit sub nici o formă aici. Ce se întâmplă cu terenul respectiv?
Pentru că, pe terenul respectiv se mai află pista de karting, clădirea de karting, care a fost
evaluată acum doi ani de zile, unde ni s-a emis o sumă colosală să plătim către Administrația
financiară. Deci, cu documente, cu inventar și cu valori. Există teren de fotbal, există terenul de
baschet, terenul de tenis, care nu au ajuns în paragină, decât prin dorința domnului director și
atât. Și vorbesc, relativ, clar. Deci, dacă vreți să preluați, că e foarte bună inițiativa, vreți să
preluați, preluați în totalitate, pentru că anumiți copii care vor să practice activități extrașcolare,
conform cu regulamentul de funcționare al Palatului Copiilor, nu trebuie să fie rotunist (multi
sportiv). Spre exemplu, un katist are dreptul să practice kartig, nu neapărat înnot, nu neapărat
fotbal, asta nu înseamnă că am ceva cu cineva, dar, dacă vreți să preluați, preluați în totalitate și
luați-vă obligația că veți răspunde de întreaga locație. Dar aici, uitați, am și adresă oficială care a
fost transmisă către minister, semnată de domnul director, și din care reiese clar, terenul de tenis,
terenul de handbal, pistă de karting, patru terenuri de baschet....De ce numai câteva corpuri? Nu
înțeleg? Care este intenția? Într-adevăr, zona aia e foarte bună acolo, iar cine a spus că sunt
interese imobiliare, sunt. Se vor demonstra la momentul potrivit. Mulțumesc!
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D-na Marioara Cojoc
Proiectul a picat. Probabil, ne vom reîntâlni la primăvară. Trecem la punctul 26:
„Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei
hotărâri pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Constanța, str. Soveja nr.
17 din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și Sportului în
domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local al
municipiului Constanța.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnu᾿Băcioiu, vă rog, v-ați înscris la cuvânt! Trei minute.

D-na Marioara Cojoc
Mulțumim și noi! Alte dezbateri? Supun la vot punctul 26.
Cine este pentru? Cine este împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 9 voturi împotrivă.
D-na Marioara Cojoc
Abțineri?
D-na Marcela Enache
O abținere și 15 voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nu a trecut. Punctul 27:
„Proiect de hotărâre privind solicitarea către Guvernul României de emitere a unei
hotărâri pentru transmiterea unor imobile situate în municipiul Constanța, zona Badea
Cârțan din domeniul public al statului și administrarea Ministerului Tineretului și
Sportului în domeniul public al municipiului Constanța și administrarea Consiliului local
al municipiului Constanța.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dezbateri? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă?
D-na Marcela Enache
Deci, pentru avem doar 16.
D-na Marioara Cojoc
Cine este pentru? Vă rog frumos!
D-na Marcela Enache
Avem 16 voturi pentru. Împotrivă?
D-na Marioara Cojoc
Împotrivă?

D-na Marcela Enache
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D-na Marioara Cojoc
Proiectul nu a trecut. Punctul 28:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea denumirii „strada Crișul Pietros” circulației
publice carosabile paralelă cu str. Măguran și str. Almaș, situată pe raza administrativteritorială a municipiului Constanța.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Se vede că nu este primăvară!
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D-na Marcela Enache
Avem 9 voturi împotrivă.

Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 29:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de informare și consultare
a publicului cu privire la elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism la nivelul
municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 30:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea inițierii procedurii de actualizare a Planului
urbanistic general al municipiului Constanța.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 31:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 215/2016 privind alocarea unei
sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Handbal Club
Dobrogea Sud Constanța în anul competițional 2016-2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 216/2016 privind alocarea unei
sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv
Handbal Club Farul Constanța în anul competițional 2016-2017.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul 33:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 258/2016 privind aprobarea
statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 34:
„Proiect de hotărâre privind unele măsuri referitoare la ocuparea posturilor
vacante din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 35:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în
domeniul asistenței sociale pentru anul 2017, respectiv unitățile de asistență socială și
capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile și fundațiile pot solicita subvenții de la
bugetul local.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 36:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea grilei de evaluare și a regulamentului de
organizare și funcționare a comisiei de evaluare și selecționare a asociațiilor și fundațiilor
care acordă servicii de asistență socială și care solicită subvenții de la bugetul local, în baza
Legii nr. 34/1998.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 37:
„Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranșei tichetelor valorice pentru anul
2017.”
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marioara Cojoc
Urmează trei proiecte cu buletin de vot. Punctul 38:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al
municipiului Constanța” domnului Ionel–Eugen Bida.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Sunt împărțite buletinele de vot.
-

X–

D-na Marioara Cojoc
Doamnelor și domnilor consilieri, avem rezultatele pentru punctele 38 și 39. Vă rog să vă
așezați, să vă reocupați locurile, să faceți liniște în sală, să putem merge mai departe.
Punctul 38:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al
municipiului Constanța” domnului Ionel–Eugen Bida.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
A întrunit 25 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 39:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de „Cetățean de onoare al
municipiului Constanța” domnului Florin Bolovan.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
A întrunit 25 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Stimați reprezentanși ai presei, cu toată dragostea, vă rog săfaceți liniște! Punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 33/2013 privind
stabilirea Comisiei pentru renegocierea chiriilor spațiilor în care funcționează cluburile
pentru pensionari.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem nevoie de propunerile grupurilor politice. Domnu᾿ consilier!

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
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D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Alte propuneri? Domnul Secil, vă rog!
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Dl.George Gabriel Vișan
Din partea Partidului Social Democrat, îi propunem pe dl.Dobre Mircea și dl.Dede
Perodin.

Din partea Mișcării Populare îl propunem pe domnul Alexandru Zabara.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog, domnu᾿ consilier!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Din partea PNL, pe dl.Solomon Ion.
D-na Marioara Cojoc
Sunt buletine de vot, se vor completa cu propuneri și le vom primi. Așteptăm buletinele
de vot, votăm...și...Sunteți de acord să trecem la punctul 41?
Consilierii sunt de acord.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 41:
„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”
-iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Și aici avem nevoie de propuneri din partea grupurilor politice. Domnul consilier Vișan!
Dl.George Gabriel Vișan
Grupul PSD îl propune pe domnul Dobre Mircea.
Se fac comentarii în sală.(Iarăși!?)
Dl.Andrei-George Popescu
De câte ori a fost până acum? De două ori!
D-na Marioara Cojoc
Fără număr, domnu᾿ consilier, fără număr!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Dacă mai sunt propuneri?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Mai sunt și alte propuneri? Avem o singură propunere.
Se fac comentarii în sală. (Supuneți-o la vot!)

D-na Marioara Cojoc
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D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

Am epuizat ordinea de zi, dar așteptăm buletinul la punctul 40. Pe ordinea suplimentară
avem un singur punct, și-l vom supune la vot:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr.316/2005
privind atribuirea în proprietate a unui teren în suprafață de 511,30 mp numitului
Octavian Belu – cetățean de onoare al municipiului Constanța.”
- inițiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Am epuizat și ordinea suplimentară. Repet, așteptăm buletinul de vot pentru punctul 40.
-X –
D-na Marioara Cojoc
Doamnelor și domnilor consilieri avem rezultatul votului pentru punctul 40. Vă rog
frumos să vă reocupați locurile!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Doamnelor și domnilor consilieri vă rog frumos să vă reocupați locurile, avem rezultatul
votului pentru punctul 40 !
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Domnule consilier, așteptăm să se așeze! Rezultatul votului este, și liniște în sală, în
același timp:
- Dobre Mircea
– 16 voturi pentru, 7 împotrivă, 2 anulate;
- Dede Perodin
– 24 de voturi pentru, nici unul împotrivă, 1 anulat;
- Zabara Alexandru - 23 de voturi pentru. 0 împotrivă, 2 anulate;
- Solomon Ion
- 24 de voturi pentru, nici unul împotrivă, 1 anulat;
- Zahariciuc Iulia - 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 anulate;
- Stere Mihaela
- 21 de voturi pentru, 0 împotrivă, 4 anulate;
- Bică Veronica
- 22 de voturi pentru, 0 împotrivă, 3 anulate.
Supun la vot proiectul 40.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru.

42....
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Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Doamna președintă, ca un corolar al acestei ședințe, aș vrea să spun două vorbe. Au fost
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D-na Marioara Cojoc
Sunteți nerăbdători! Declar ședința închisă. La revedere!

D-na Marioara Cojoc
Eu am declarat ședința închisă.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Au fost 42 de proiecte, din care noi am respins doar cinci....
D-na Marioara Cojoc
Faceți declarație de presă. Am închis ședința.
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Marioara Cojoc
SECRETAR,
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Marcela Enache

