ROMANIA
JUDETUL CONSTANTA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 29.07.2016 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 23 de consilieri (absenți: dl.Căliminte Horia Marius, d-na
Câmpeanu Adriana-Teodora, dl.Dede Perodin și d-na Teodoru Adriana), 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 este
condusă de domnul consilier Dobre Mircea, conform HCL nr.197/2016.
Dl.Mircea Dobre
Bună ziua! Începem, da? Vă rog, frumos, să facem liniște și să începem lucrările
ședinței Consiliului local. A fost convocată pentru astăzi, 29 iulie 2016. Față de
convocatorul primit de dumneavoastră, inițiatorul retrage de pe ordinea de zi următoarele
puncte: punctul 24, punctul 25 și punctul 35. Supun la vot ordinea de zi, așa cum a fost
modificată.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
Consilierii votează pentru, în unanimitate.
Dl.Mircea Dobre
Fac precizarea că, din 27 de consilieri, sunt prezenți 23; 4 sunt absenți. Începem cu
punctul 1din ordinea de zi:
”Aprobarea procesului verbal al ședinței de constituire a Consiliului local al
municipiului Constanța din data de 23.06.2016.”
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
La punctul 2 avem:
„Depunerea jurământului de către domnul consilier Patrichi Teodor.”, care a lipsit la
precedenta ședința. Îl invit pe domnul Patrichi la pupitru, pentru depunerea jurământului.
Să ne ridicăm în picioare, să păstrăm momentul festiv.
Dl.Teodor Patrichi
Subsemnatul Patrichi Teodor, consilier în cadrul Consiliului Local al municipiului
Constanţa, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea nr.215/2001, privind
administraţia publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, depun
în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
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“Jur să respect Constituţia şi legile ţării şi să fac, cu bună-credinţă, tot ceea ce
stă în puterile şi priceperea mea pentru binele locuitorilor municipiului Constanţa.
Aşa să-mi ajute Dumnezeu!”
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Vă rog să le și semnați, ambele exemplare.
Dl.Teodor Patrichi
Vă mulțumesc mult!
Dl.Mircea Dobre
Continuăm. La punctul 3 avem:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Nu ne merge....Iar a sărit. Avem o problemă tehnică. Nu s-a rezolvat...
Se fac comentarii în sală. (De două săptămâni!)
Dl.Decebal Făgădău
Anunță Consiliul județean, domnu᾿ consilier, nu ne semnala nouă. Anunță Consiliul
județean, ei sunt cei care negăzduiesc, prin bunăvoința lor...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Aici avem un amendament. Domnu᾿ primar, vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâinile, bună ziua! Dintr-o eroare de redactare, la poziția nr. 24, la urbanism,
suma de 72 de mii de lei a fost transpusă eronat ca fiind 27 de mii de lei. Rog îndreptarea
acestei erori.
D-na Marcela Enache
La lista....anexa nr.3, la investiții, la unul dintre proiectele de urbanism.
Dl.Mircea Dobre
Cine este de acord cu amendamentul? Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Este o greșeală de redactare.
Dl.Mircea Dobre
Este o greșeală de redactare, aici. Mulțumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se
abține cineva?
Consilierii votează pentru, în unanimitate.
Dl.Mircea Dobre
Aprobăm tot proiectul de hotărâre. Cine este pentru?
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Se fac comentarii în sală.

D-na Marcela Enache
Pentru aprobarea...
Dl.Mircea Dobre
Pentru aprobarea proiectului de hotărâre cu amendamentul propus.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva?
Deci, avem abțineri...!
D-na Marcela Enache
Avem 8 abțineri și....
Dl.Decebal Făgădău
Și 15 voturi pentru.
D-na Marcela Enache
Avem 8 abțineri și 15 voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 4:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016 al Regiei Autonome “Exploatarea Domeniului Public și Privat”
Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Da, vă rog!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Am ridicat mâna imediat, dar nu erați atent. Am vrea să justificăm, într-o singură
frază, abținerea noastră. În principiu, nu suntem împotriva proiectului rectificării de buget.
Am dori, însă, ca data viitoare, să ni se prezinte o notă un pic mai sintetică a acestui buget.
Deci, o sinteză a acestui buget, accesibilă atât publicului larg, cât și nouă. Este foarte greu
să parcurgi, cu două, trei zile înainte, 300 și ceva de pagini. Deci, am vrea o sinteză un pic
mai pe înțelesul și-al nostru, și-al publicului, pentru că asta ține de transparență și
accesibilitatea publicului la...
Dl.Mircea Dobre
Deci, dumneavoastră trebuie să vă hotărâți exact cât vreți de sintetic, pentru că dacă
se prezintă foarte sintetic, nu o să înțelegeți mai nimic. De aceea el este dat pe capitole, pe
elememente, ca omul să înțeleagă despre ce-i vorba. Așa, doamna director economic poate
să facă o pagină sau două și... Deci, eu sunt de acord, dar dumneavoastră să spuneți exact
sau să spuneți Direcției economice cum doriți să se prezinte, pe viitor, bugetul de venituri
și cheltuieli, pe capitole, pe....Da?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Am înțeles. Da.
Dl.Mircea Dobre
Bun. Mulțumesc! Deci, am trecut la punctul 4. L-am citit. Îl supun la vot.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
Mulțumesc! Unanimitate de voturi.
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 5:
” Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale S.C.
CONFORT URBAN S.R.L. pe anul 2015.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 6:
„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 10 din HCL nr. 312/2015
privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru, 1 abținere. S-a abținut dl.Popescu George-Andrei.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din art. 1 al HCL nr.
110/2016 prin care se aprobă documentația tehnico-economică, faza studiu de
fezabilitate pentru str. Scheia, din cartierul Baba Novac, municipiul Constanța,
precum și a indicatorilor tehnico-economici.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 8:
„Proiect de hotărâre privind modificarea și completarea HCL nr. 324/2015
privind stabilirea criteriilor de repartizare a spațiilor de locuit.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem buletine de vot. Din această comisie fac parte cinci consilieri locali, un
viceprimar și un consilier juridic. Din partea PSD, îmi permit să fac două propuneri și vă
rog să le treceți pe buletinele de vot: Dede Perodin și Vișan George, precum și domnul
viceprimar Răsăuțeanu Costin. De la celelalte partide? La Mișcarea Popunară?
Dl.Alexandru Zabara
Din partea PMP îl propunem pe dl.Cătălin Papuc.
Dl.Mircea Dobre
A fost propus dl.Cătălin Papuc. Vă rog să-l treceți pe buletinele de vot. De la
Partidul Liberal?
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Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Avem două propuneri: Cristina Văsii și Constantin Victor.
Dl.Mircea Dobre
Deci, Constantin Victor și....?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Cristina Văsii.
Dl.Mircea Dobre
Și Cristina Văsii se va trece pe buletinul de vot. Deci, repet, sunt cinci consilieri, un
viceprimar și un consilier juridic desemnat...
Dl.Decebal Făgădău
Doamna Iordache Oana.
Dl.Mircea Dobre
Doamna Ioardache Oana.
D-na Marcela Enache
Consilier juridic de la Primărie.
Dl.Mircea Dobre
Da, de la Primărie. Da, sunt propunerile făcute, mulțumesc!
Dl.George-Andrei Popescu
Și eu mă autopropun.
Dl.Mircea Dobre
Dumneavoastră nu vă puteți autopropune, trebuie să vă propună cineva din
Consiliul local. Ăsta-i regulamentul.
Dl.George-Andrei Popescu
Și eu nu sunt din Consiliul local?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Nu....da᾿ nu vă puteți autopropune. Deci,
dumneavoastră.

cineva din....altcineva decât

Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Renunțăm noi la...
Dl.Mircea Dobre
Poftiți!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Renunțăm noi la dl.Constantin Victor pentru a-l propune pe dl.Popescu Andrei.
Dl.Mircea Dobre
Atunci, modificăm buletinul de vot și îl trecem pe dl.Popescu.
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Dl.George-Andrei Popescu
Adică, eu n-am niciun drept!
Dl.Mircea Dobre
Aveți dreptul...da᾿ așa-i...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Domnu᾿ Popescu, am rugămintea....mi se pare că ați primit și dumneavoastră un
regulament de desfășurare a lucrărilor Consiliului. Vă rog să-l citiți....
Dl.George-Andrei Popescu
Și care trebuie modificat...
Dl.Mircea Dobre
Vă rog să-l citiți, să-l respectăm și, dacă aveți vreo propunere de modificare...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Da. Până când se completează buletine de vot, sunteți de acord să mergem în
continuare cu lucrările ședinței, da?
La punctul 9 avem, de asemenea, buletine de vot:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 323/2015 privind
administrarea și repartizarea spațiilor cu altă destinație decât aceea de locuință.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem 3 consilieri locali și un viceprimar. Propun, din partea PSD, pe domnul
viceprimar Răsăuțeanu Costin și domnul consilier Patrichi. De la celelalte partide? De la
Mișcarea Populară, poftiți!
Dl.Alexandru Zabara
De la Mișcarea Populară, îl propunem pe dl.Secil Cantaragiu.
Dl.Mircea Dobre
A fost propus dl.Secil Cantaragiu. Vă rog să-l treceți pe buletinul de vot. De la
Partidul Liberal?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Costin Avătavului.
Dl.Mircea Dobre
Costin Avătavului, da.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Și Mihaela Andrei.
Dl.Mircea Dobre
Da.
D-na Marcela Enache
Deci, patru trebuie să avem aici, trei consilieri și un viceprimar.

6

Dl.Mircea Dobre
Și un viceprimar, da.
D-na Marcela Enache
Deci, Avătavului și Mihaela Andrei.
Dl.Mircea Dobre
Sunt mai mulți, da. Nu-i nimic. Mergem la punctul 10 unde, de asemenea, avem
buletine de vot, să le completăm, să le putem multiplica, și avem:
„Proiect de hotărâre privind adoptarea criteriilor privind accesul la locuințele
construite prin programele A.N.L. destinate închirierii, stabilirea ordinii de prioritate
în soluționarea cererilor, precum și repartizarea locuințelor pentru tineri.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
În aceaastă comisie....Această comisie este constituită din patru consilieri locali și
un viceprimar.
Din partea PSD, propun pe dl.Răsăuțeanu Costin, dl.Dede Perodin și dl.Vișan
George. De la Mișcarea Populară, vă rog!
Dl.Alexandru Zabara
Domnul Cătălin Papuc.
Dl.Mircea Dobre
A fost propus și dl.Cătălin Papuc. Vă rog să completați buletinele de vot. De la
Partidul Liberal?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Doamna Cristina Văsii.
Dl.Mircea Dobre
Doamna Cristina Văsii.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Și dl.Constantin Victor.
Dl.Mircea Dobre
Și dl.Constantin Victor. Multiplicăm și la punctul 10. Mergem la punctul 11:
„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;
Aici avem un amendament. Domnu᾿ primar, vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
Da. Urmare a reanalizării documentației prezentate, conform solicitărilor venite din
Comisia 1 și Comisia....Comisia 1 – comisia de buget, colegii de la Confort Urban au
refăcut cheltuielile cu lucrările de reparații și întreținere la sistemul de indicatoare rutiere,
iar prețurile nu sunt cele din anexa care v-a fost transmisă în materialul complet pentru
ședință, ci sunt mult mai mici. Cred că ați primit, cu toții, acum, anexa cu structura de
deviz recalculată. A fost o eroare de calcul. Îmi cer scuze în numele colegilor mei de la
Confort Urban. Nu se va mai repeta.
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc, domnule primar! Cine este de acord cu amendamentul? Dacă este
cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă mulțumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot proiectul de hotărâre așa cum a fost el modificat.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Vă
mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 12:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor și tarifelor locale de
producere, distribuție și furnizare a energiei termice în municipiul Constanța
practicate de către R.A.D.E.T. Constanța și stabilirea prețului local de facturare al
energiei termice furnizată în sistem centralizat începând cu data de 01.07.2016 în
municipiul Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dl.Alexandru Zabara
Are și Mișcarea Populară o propunere la acest...
Se fac comentarii în sală. (Mai tare.)
Dl.Mircea Dobre
Luați microfonul, vă rog!
Dl.Alexandru Zabara
Partidul Mișcarea Populară are o propunere pentru acest punct, și anume, acordarea
unei subvenții către populație, inclusiv pe perioada verii, care să acopere această creștere a
prețului gigacaloriei, urmând ca din toamnă, subvenția care se va acorda să lase prețul
gigacaloriei tot cum a fost și anul trecut.
Dl.Mircea Dobre
Cine este de acord cu amendamentul propus de Mișcarea Populară....
Dl.Victor Constantin
Stați puțin!
Dl.Mircea Dobre
Aveți și dumneavoastră...?
Dl.Victor Constantin
Vreau să adresez o întrebare.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog!
Dl.Victor Constantin
Dacă-mi permiteți, domnule primar, vreau să vă spun că această hotărâre de
consiliu trebuia dată în luna mai, așa cum a depus dl. Liviu Popa, directorul RADET,
hârtia la Primărie. Ea a fost amânată până în luna iulie. A fost depusă, până la urmă, din
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nou o hârtie cu număr de înregistrare din 01 iulie. Vreau să mi se răspundă punctual la
acest lucru. Și, pentru acest fapt, nu vom vota acest proiect, chiar dacă acest amendament
al colegilor a fost...de bun augur.
Dl.Mircea Dobre
Deci, să...
Dl.Victor Constantin
Deci, să ne spună domnul primar de ce nu s-a făcut în ședința din 30 mai această
majorare.
Se fac comentarii în ală.
Dl.Mircea Dobre
Și care era relevanța dacă de făcea din 30 mai, când ea este cerută cu 1 iulie? Nu
văd...Mă rog!
Dl.Victor Constantin
Era cerută cu 1 mai, nu cu 1 iulie.
Dl.Mircea Dobre
Cu 01 iulie.
Dl.Victor Constantin
Nu este adevărat.
Dl.Mircea Dobre
Nu este adevărat!?
Dl.Victor Constantin
Vă rog să răspundeți.
Dl.Mircea Dobre
Domnu᾿ primar, v-a pus o întrebare domnul...Da, mergem mai departe și...
Dl.Decebal Făgădău
Cereți o pauză, să văd impactul bugetar...
Se fac comentarii în sală.( Repetați întrebarea, poate nu a înțeles domnul primar...)
Dl.Victor Constantin
Deci, adresa transmisă de către RADET la Primărie s-a depus în luna mai. Obligația
autorității administrative locale era ca în 30 de zile să ducă la îndeplinire acea hotărâre a
ANRSC. De ce nu s-a votat...de ce nu s-au luat măsurile pentru a se aproba acest proiect în
luna mai? Vă rog să-mi răspundeți.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Victor Constantin
A fost campanie electorală sau au fost alte probleme?
Dl.Decebal Făgădău
În primul rând, nu-mi place tonul dumneavoastră. Doi. După cum, probabil știți și
puteți să vă întrebați colegii din vechiul consiliu local, Consiliul local, în perioada de
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campanie electorală, a dezbătut doar câteva proiecte absolut urgente, tocmai pentru nu fi
interpretat....Unu. doi. Dacă citeați și proiectul de buget, vedeați că era acoperire bugetară,
absolut suficientă, pentru funcționarea RADET-ului în această perioadă. Trei. Nu există un
termen de răspuns din partea Primăriei la solicitarea RADET. Dacă nu știți, atribuția
dumneavoastră de consilier local este tocmai aceea de a coordona și supraveghea
activitatea RADET. Aparatul executiv doar pune în aplicare hotărârile Consiliului local.
Deci, întrebarea v-o pot adresa eu dumneavoastră sau colegilor din fostul Consiliu local, nu
mă întrebați dumneavoastră pe mine. Mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Așteptăm, câteva momente, de la Direcția financiară, impactul bugetar pentru
amendamentul propus de Mișcarea Populară. Doamna directorare, vă rog!
D-na Marcela Frigioiu
Bună ziua! Impactul anual bugetar al propunerii, nu știu de către cine este propus,
îmi cer scuze, este de 5 milioane 500 pe an.
Dl.Mircea Dobre
Bun. Ăsta este proiectul. Urmează să decideți în cunoștință de cauză. Cine este
pentru amendamentul propus de...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot amendamentul propus. Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală. (Numai puțin!)
Dl.Mircea Dobre
Da, poftiți, domnu᾿ primar!
Dl.Decebal Făgădău
Stimați colegi, conform bugetului cu care funcționăm în momentul de față, după
deconturile între municipalitate și RADET, au rămas 3 milioane de lei, pentru restul anului,
la capitolul subvenții. Din analiza sumară a propunerii domnului consilier, a impactului
asupra bugetului doar pe lunile de sezon estival, am ajuns la concluzia că depășește,
subvenția, prevederea bugetară. Pentru a debloca, totuși, situația, întrucât și eu susțin
amendamentul colegului de la Mișcarea Populară, vă propun următorul
amenda...completarea amendamentului, în sensul că, Consiliul local aprobă subvenționarea
acestei diferențe între 430,82 de lei și 411 lei, creșterea generată de avizul ANRSC, cu
încadrarea în prevederea bugetară aprobată anterior, cea de 3 milioane de lei, astfel încât să
deblocăm situația pentru lunile iulie și august, și, cel mai probabil, în luna august vom veni
cu o rectificare bugetară alocând sume în completare. Ar fi destul de dificil să analizăm
acum întreaga structură a bugetului local și să identificăm sume de la 3 milioane, cât avem
alocat, până la 5,5 milioane ...de lei. Deci, vă propun să amendăm amendamentul domnului
Zabara cu sintagma: ”cu încadrarea în prevederea bugetară deja aprobată.”
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot, atunci, cele două amendamente: amendamentul domnului Zabara și
completarea făcută de domnul primar.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
Deci, domnii consilieri liberali nu sunt de acord cu subvenționarea.
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D-na Marcela Enache
S-au abținut.
Dl.Mircea Dobre
S-au abținut. E același lucru.
D-na Marcela Enache
Și domnul Popescu, da?
Dl.Mircea Dobre
Vă abțineți și dumneavoastră. Bun. Vă mulțumesc! Supun la vot hotărârea așa cum
a fost ea amendată. Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Un vot împotrivă.
Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Numai puțin! Dl.Popescu. Avem abțineri: d-na Arghirescu, d-na Trandafir, d-na
Văsii, dl.Rezeanu, dl.Avătavului, dl.Solomon, d-na Andrei și dl.Constantin. Da?
Se fac comentarii în sală. (Ne spuneți și nouă câți trebuie să fie în comisii?)
Dl.Mircea Dobre
Numai o secundă, să terminăm cu punctul în discuție și vă dăm toate informațiile.
Deci, punctul 12 a trecut, cu 14 voturi pentru și ceilalți abțineri, și ce-a mai fost.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Deci, consemnați în procesul-verbal...
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Deci, vă rog frumos, lăsați conversațiile în timpul ședinței. Deci, 14 voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
La punctul nr.12, da?
D-na Marcela Enache
La punctul nr.12.
Dl.Mircea Dobre
Deci, proiectul a trecut, se va subvenționa diferența de energie.
D-na Marcela Enache
Lămuriri, doresc, la buletinele de vot.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Numai puțin! La punctul 12, am vrea să dăm o explicație, ca să nu rămână...
Dl.Mircea Dobre
Vă rog!
Se fac comentarii în sală. (A trecut.)
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Dl.Mircea Dobre
A trecut. Dați explicații. Esența a rămas: dumneavoastră nu sunteți de acord cu
subvenționarea energiei...termice.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Nu. Nu...
Dl.Mircea Dobre
Asta e. Acum dați explicații.
Se fac comentarii în ală.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
La nivel național, ANRSC tocmai a ieftinit prețul la gaz, de exempu, la energie
electrică, de exemplu. RADET Constanța a....Această....Aceste prețuri sunt...cum să spun
eu, recomandate de......nu sunt obligatorii...Și atunci, ne punem întrebarea cum Dumnezeu,
RADET Constanța a găsit, exact în aprilie, când toate celelalte prețuri, la energie, la gaz au
scăzut la nivel național, să mărească prețul gigacaloriei, ajungând ei la concluzia că nu șiau mărit manoperele de vreo cinci ani. Și aici e o problemă și de asta ne abținem acum la....
Noi considerăm că, conform votului Consiliului local de acum 4 ani, RADET trebuia să
aibă un preț mult mai mic la gigacalorie decât acest preț care, oricum, este mai mare decât
în toată țara. Asta este realitatea, pentru care noi ne abținem. N-avem nimic că..Doamne
ferește!..Trebuie să subvenționăm, dar să subvenționăm un preț corect.
Dl.Mircea Dobre
Nu este cel mai mare din toată țară, așa că...
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Pe locul doi, trei...
Dl.Mircea Dobre
Deci, nu e cel mai mare Nu știm dacă e doi, trei, dar, mă rog, sunt diferențe de
apreciere aici, iar faptul că dânșii n-au mărit manopera, este real. Dumneavoastră știți,
foarte bine, că s-a mărit salariul minim. Revenim la...
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Nu, revenim, că trebuie să lămurim la punctul 8.
Dl.Mircea Dobre
Păi, suntem lămuriți.
D-na Marcela Enache
Nu suntem, că la un proiect e o propunere în plus și să vedem câți trebuie..
Dl.Mircea Dobre
Păi, da᾿ știm! La punctul 8 trebuie 5 consilieri ....
D-na Marcela Enache
Da᾿ nu știu care sunt propunerile, că nu am ciornele.
Dl.Mircea Dobre
Păi, astea sunt, am buletinul. La punctul 8 sunt cinci consilieri.
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Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Imediat, imediat, să-mi aducă ciornele.
Dl.Mircea Dobre
Deci, la punctul 8 sunt exact cât trebuie, cinci consilieri și un viceprimar. Deci, nu
e niciun fel de problemă.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Doamna Trandafir, aveți vreo nelămurire la punctul 8, la buleninul unde e
modificarea HCL 324.
D-na Marcela Enache
Acolo nu sunt probleme, sunt câți trebuie să fie.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Deci, la punctul 8 trebuie să fie cinci...un viceprimar, cinci consilieri locali și un
consilier juridic.
D-na Marcela Enache
Deci, sunt O.K.!
Dl.Mircea Dobre
Iordache Oana. Deci, sunt ...Câte propuneri sunt., atâtea..
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Cum să voteze...
Dl.Mircea Dobre
Deci, la vot, să nu mai repetăm greșeala de la ședința precedentă...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Da, o să trecem la vot. Deci, rugămintea este, acolo unde sunteți de acord cu cei
propuși încercuiți „DA”, unde nu sunteți de acord încercuiți „NU”. Deci, nu tăiați! Da? Vă
rog frumos!
D-na Marcela Enache
La punctul 9...
Dl.Mircea Dobre
La punctul 9 avem trei consilieri locali și un viceprimar.
Se fac comentarii în sală. (Deci, e unul în plus, că trebuie aleși 5 din 6.)
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Dl.Mircea Dobre
Trebuie aleși 5 din 6. Cu care nu sunteți de acord încercuiți „NU”, cu care sunteți
de acord încercuiți„DA”. Nu trecem la vot?
D-na Marcela Enache
Mai este și punctul 10.
Dl.Mircea Dobre
Nu, n-a venit. A venit?
Se fac comentarii în sală. (Acum se distribuie.)
Dl.Mircea Dobre
Mergem la punctul 13, ca să tipărim buletinele de vot și aici și, după aceea, dacă...
în măsura în care se finalizează procedura votului secret, trecem la vot.
„Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii a două spații aferente unor
cluburi pentru pensionari.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Și aici avem buletine de vot. Domnu᾿ Vișan, vă rog, propuneri pentru punctul 13!
Avem 4 consilieri locali în această comisie.
Dl.George Gabriel Vișan
Din partea Prtidului Social Democrat îl propunem pe dl.consilier Dobre Mircea și
dl.Dede Perodin.
Dl.Mircea Dobre
A fost propus Dobre și dl.Dede Perodin. Vă rog să treceți pe buletinele de vot. La
Mișcarea Populară?
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Îl propunem pe dl.Zabara Alexandru.
Dl.Mircea Dobre
La Mișcarea Populară a fost propus Alexandru Zabara. La Partidul Național
Liberal?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Câte propuneri trebuie?
Dl.Mircea Dobre
Sunt patru consilieri. Au fost propuși trei.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Domnul Solomon a fost propus. Vă rog să fie trecut pe buletinul de vot.
Dl.Mircea Dobre
Domnul Solomon. După ce se finalizează multiplicarea buletinelor, o să facem o
pauză și votăm. Trecem la punctul 14:
„Proiect de hotărâre privind acordarea ghiozdanelor și a rechizitelor pentru
copiii preșcolari și școlari achiziționate în temeiul HCL nr. 604/2007, modificată prin
HCL nr. 171/2015, pentru anul școlar 2016-2017, cu ocazia începerii cursurilor.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău ;
Se fac comentarii în sală.
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Dl.Mircea Dobre
Vă rog! Hai să fim atenți și să ne concentrăm pe ordinea de zi.
Aveți o observație? Poftiți, doamna consilier.
D-na Cristina-Andreea Văsii
Am dori să întrebăm dacă există o notă de fundamentare în calcul acordării acestor
ghiozdane, dacă ați ținut cont de categoriile de vârstă. Și am o propunere, pentru anul
următor să încercăm să evaluăm diferit situația și să ținem cont, efectiv, de necesarul de
rechizite pentru copii, deoarece există copii care provin din familii cu venituri diferite și
unii dintre ei, practic, nu ridică acele ghiozdane. Asta ar însemna o risipă. Ar însemna o
cheltuială din buget pe care am putea să o transmitem tot către acei copii din familii cu
venituri mai mici, și putem să le creștem cuantumul acelor copii și chiar să-i ajutăm, fără a
face o risipă prin a acorda, mai departe, niște ghiozdane unor copii care provin din familii
cu venituri ridicate.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog, toate observațiile acestea să le înaintați executivului, în așa fel încât să fie
analizate și, eventual, să țină cont la următoarea achiziție care se va face pentru această
activitate.
D-na Cristina-Andreea Văsii
Am și spus că este o propunere pentru anul următor.
Dl.Mircea Dobre
Da, pentru anul viitor, am înțeles, dar v-aș ruga, concret s-o faceți. Dacă mai sunt și
alte observații? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 15:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 89/2016
privind modificarea HCL nr. 317/2015 privind aprobarea asociațiilor și fundațiilor
selecționate în vederea acordării de subvenții de la bugetul local pentru anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dacă sunt observații? Dacă nu, supun la vot.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
V-aș ruga....Doamna secretară! Doamna secretară, vă rog să luați loc, după ce
distribuiți buletinele. Și hai să continuăm ședința, că , altfel, dacă tot parlamentăm...
Se fac comentarii în sală.
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Dl.Mircea Dobre
Doamna Trandafir, dacă aveți vreo nelămurire, hai, vă rog, s-o lămurim, ca să
putem continua. Da. Trecem la punctul 16:
„Proiect de hotărâre 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;
Vă rog!
Dl.Victor Constantin
Din cuantumul de 6000 de lei, 5 milioane 500 se duc către salarii și
contribuții...Ori, după părerea noastră, ar trebui ca banii să se ducă pe alte domenii și nu pe
salarii. La un simplu calcul, înseamnă că noi plătim salariul mediu de 9 mii de lei către un
handbalist. N-avem nimic împotriva susținerii sportului de performanță, dar haideți să
direcționăm banii nu către salarii și aceste echipe să poată să-și genereze donații din partea
privaților și nu doar de la Primărie. Deci, bugetul pe care îl asigurăm noi, asigură 90% din
bugetul echipei și echipele acestea, fără Primărie, n-ar mai exista.
Dl.Gabriel-Valenti Pîrvulescu
Aveți o propunere concretă?
Dl.Victor Constantin
Am vrut să...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Nu...ați punctat, dar...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Doamna Frîncu, am înțeles că...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Numai o secundă! Doamna Frîncu, am înțeles că vrea să ia cuvântul. Să fii un om
de mare calificare în acest sector, ne-ar fi de ajutor cuvântul dânsei. Vă rog, doamna
Frîncu!
D-na Elena Frâncu
Mulțumesc, domnule consilier! Bună ziua, tuturor! Cu emoție, vreau, întâi, să vă
felicit pentru noul mandat și să vă mulțumesc că... Sunt convinsă că în toți acești 4 ani
doriți să dezvoltați tot ceea ce a avut Constanța frumos și care înseamnă economie, turism,
sport și distracție, și sănătate. Ceea ce a făcut Răzvan Florea, colegul dumneavoastră, acum
câteva zile, la.... în Elveția, ducând numele Constanței în rândul celor mai bogați oameni
care doresc să se întreacă într-o competiție sportivă, mi-a demonstrat mie și
dumneavoastră, tuturor, că sportul este astăzi, pentru România, cel mai bun ambasador.
Suntem într-o etapă în care generația mea, primesc, este capabilă să predea ștafeta celor
care se numesc Răzvan Florea, Stănescu, Toma...Halep, nume mari de la clubul ”Farul” –
Ioniță Dobre este aici și cred că el ar trebui să le știe cel mai bine. Și asta, pe mine, ca
”Cetățean de onoare” , funcție de demnitate cu care m-ați investit, mă obligă să fiu
cureaua de transmisie între vechi și nou. De aceea, împreună cu Elisabeta Lipa și Narcisa
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Drăgușan de la minister, s-au adunat, pentru a găsi soluția cea mai bună a finanțării
sportului în România, 4 miniștri pentru a scrie mai departe Guvernului tehnocrat ce trebuie
să facem să ajungem să devenim și noi, și ca suport financiar, puternici, așa cum sunt și
alte echipe cu nume sonore din lumea sportului european. Credeți-mă că nu vă spun vorbe
grele și dure, dar Europa a fost supărată pe noi pentru că, Constanța, în 2004, a obținut 7
medalii olimpice, și nu prea-mi place să vorbesc de trecut, 50% din cât a obținut România
și cât a obținut, cum spunea Petrică... Petrică Munteanu, peste 50 de țări la Jocurile
Olimpice, acolo unde Răzvan Florea a scris istorie. Și-ți mulțumesc, și-ți port respect,
Răzvan, pentru ceea ce-ai făcut...împreună cu soția ta, cel mai adevărat susținător al tău, pe
banii tăi, cu efortul tău, pentru că ai vrut să le arăți tuturor că și în România, și mai ales în
Constanța.... Aș vrea să vă rog să respectăm împreună titlul olimpic, să nu punem, în
aceste perioade grele pentru toată lumea și mai ales pentru Guvernul României, nu fac
politică și închei spunând că am susținut întotdeauna ceea ce a însemnat Constanța, să
găsim soluții ca această echipă, care s-a ținut de cuvânt, cu mai bine de...s-au ținut de
cuvânt față de noi toți, și au spus: anul acesta promovăm, și anul acesta vrem să ieșim și
campioni, și vrem să arătăm tuturor că împreună cu Consiliul local și Consiliul județean
suntem aceeași constănțeni puternici, pentru că avem Mare, avem turism, avem oameni
valoroși economic, care, însă, din cauza grelelor controale, nu-și găsesc pulsul.
Vă rămân recunoscătoare dacă, spre binele acestui oraș, dacă le întindem o mână
acestor tineri care vor, prin sport, să devină sănătoși și să ne răsplătească pe toți pentru
rezistența acestor ani și, credeți-mă, că n-am decât interesul de a demonstra tuturor că aici,
la Constanța, cresc caractere tari, puternice și care știu să-și dea mâna atunci când este
nevoie.
Vă mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Vă mulțumesc, doamna Frîncu, pentru cuvintele frumoase care le-ați adresat
Consiliului local. Mergem în continuare și supun la vot, dacă nu mai sunt....Numai o
secundă!
D-na Marcela Enache
Mai sunt.
Dl.Mircea Dobre
Poftiți!
Dl.Alexandru Zabara
Ținând cont că la punctul 17 se discută finanțarea activității clubului de handbal
”Farul”, în Comisia de buget-finanțe....
Se fac comentarii în sală.
Dl.Alexandru Zabara
Punctele 16 și 17 sunt...complementare; pentru că au fost discuții destul de aprinse
în Comisia de buget-finanțe. Aici, la punctul 16, bugetul este undeva la 6 milioane lei. La
punctul 17, am înțeles că vom avea clubul ”Farul”. A avut 1 milion 600 anul trecut. Cere
ceva mai mult, anul ăsta. Ca să rămână ambele cluburi cu activitate, ținând cont de faptul
că clubul Dobrogea Sud a promovat în Liga națională, Mișcarea Populară propune
încadrarea bugetului celor două în suma de 6 milioane de lei, respectiv 1 milion 600 pentru
„Farul” și 4 milioane 400 pentru clubul Dobrogea Sud.
Dl.Mircea Dobre
Da. Mulțumesc! Deci, dumneavoastră ați propus o...Numai o secundă, domnule
consilier, imediat vă dau și dumneavoastră cuvîntul. Deci, ați propus ca suma totală
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acordată pentru finanțarea celor două echipe să fie de 6 milioane, prin diminuarea sumei
de la Handbal Club Dobrogea Sud cu suma aferentă... care se alocă clubului „Farul”. Da,
poftiți, domnule consilier!
Dl.George-Andrei Popescu
Să nu mă înțelegeți greșit, n-am nimic cu finanțarea handbalului.
Dl.Mircea Dobre
Da.
Dl.George-Andrei Popescu
Am cu faptul că noi continuăm aceeași politică a administrației locale precedente de
a finanța numai handbalul. Mai avem atâtea sporturi de finanțat. Farul e ...gloabă. Rugbyul, cu care am avut performanțe, nu primește niciun ban. Pe lângă faptul ăsta, în comisia
din care fac parte, documentația ni s-a adus, de fapt, invitația s-a făcut 2 ore înainte, ceea
ce nu mi se pare normal. Și, ceea ce iar nu mi se pare normal este că nu s-a făcut dezbatere
publică. Pentru că pe mine mă opresc oamenii pe stradă și mă întreabă de ce se dau numai
la handbal, de ce nu se dau la fotbal, de ce nu se dau la rugby. Ați făcut o dezbatere
publică, pentru că ați promis transparență, ați promis implicarea activă a cetățeanului?! Eu
nu pot să votez așa ceva, pentru că nu avem sprijinul populației.
Dl.Mircea Dobre
Deci, dacă aveți, legat de aceste alocări...dacă aveți o propunere concretă?
Dl.George-Andrei Popescu
Am o propunere, dacă tot se plătesc slariile, cum spunea și domnul Constantin,
propun preluarea acestei asociații sportive de către Primărie. Dacă tot plătim aceste salarii,
măcar să știm de ce le plătim.
Dl.Mircea Dobre
Aici e chestiune de legislație, da? V-ați documentat? Primăria poate prelua asociația
sportivă în componența primăriei, în structura organizatorică? Nu cred!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Toate cheltuielile care se fac de aceste asociații sunt justificate. Banii se alocă pe un
exercțiu financiar și toate sumele sunt absolut justificate...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Iar dumneavoastră, numai o secundă, aveți o propunere concretă de finanțare și a
altor activități sportive, vă rugăm, documentat, să faceți propuneri concrete și, în limita
bugetului, vor fi luate în considerare. Da, domnule primar, doriți să spuneți ceva?
Dl.Decebal Făgădău
Nu, lăsați să spună domnul consilier.
Dl.Mircea Dobre
Poftiți! Mai aveți ceva de spus?
Dl.George-Andrei Popescu
Nu. Mulțumesc!
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Dl.Decebal Făgădău
Mai sunt alte discuții, pentru că aș vrea să am o intervenție.
Dl.Mircea Dobre
Dacă mai sunt alte intervenție pe această temă, punctul 16, 17, pentru că trebuie să
le discutăm împreună? Da, mulțumesc! Domnu᾿ primar, vă rog!
Dl.Decebal Făgădău
Stimați colegi, în primul rând vreau să vă spun că în administrație trebuie să existe
o previzibilitate. Unu. Doi. Ar trebui, cu toții, să învățăm măcar termenii de bază, că nu
Primăria preia un club, ci, eventual, municipiul, și dumneavoastră sunteți reprezentanții
municipiului, eu sunt cel care conduce administrația. Trei. Să felicit ambele echipe pentru
că și-au îndeplinit obiectivele asumate prin contractele de finanțare încheiate anterior, că au
justificat corect și transparent toate cheltuielile și să vă spun că mă bucură această
dezbatere, pentru că sportul este nu doar un ambasador eficient, așa cum l-a definit doamna
Frîncu, dar este și un reper în dezvoltarea unui oraș, ține, colateral, de educație, de sănătate
și de urbanizare. Dacă din punct de vedere al infrastructurii, în ceea ce privește handbalul,
probabil că problema se va rezolva în interiorul acestui mandat, odată cu realizarea sălii
polivalente. În ceea ce privește activitatea și relația: sport de masă-sport de performanță,
dumneavoastră sunteți cei care va trebui să aveți un rol activ și dinamic. Spun dinamic,
pentru că astăzi, cele două echipe ar trebui să știe cu ce pleacă la drum când se înscriu în
competițiile naționale. Calendarele competiționale nu țin cont de cadențele Consiliului
local... a ședințelor Consiliului local sau de prevederile unui an bugetar. Tocmai de aceea,
noi, va trebui, atunci când vom discuta bugetul anului viitor, să ne gândim ce sumă de bani
alocăm pentru întreaga activitate sportivă, și aici sunt de acord cu domnul consilier. Dar,
noi avem două legi prin care putem finanța. Una, este Legea 69, prin care finanțăm sportul
de performanță, care se desfășoară după organizarea Federației Internațională, Federația
Națională, calendar competițional, documente justificative, contracte cadru și așa mai
departe. Iar pentru alte sporturi avem finanțare pe Legea 350 și, slavă Domnului, am avut
activități pe care le-am finanțat din această sursă. Înțeleg punctul de vedere al domnului
Zabara și am înțeles că au fost discuții aprinse și în Comisia de buget-finanțe. Înțeleg că
ceea ce propun, de fapt, în proiectele depuse cele două echipe, sună în felul următor, și
încerc să vă rezum cât pot de simplu. H.C. Dobrogea Sud, cei care au promovat din divizia
A în liga națională, conform obiectivului asumat, propun, de data aceasta, să se claseze în
primele trei locuri, evident, dorindu-și să câștige titlul; 2 – să înființeze o echipă de liga a
doua, dacă am înțeles corect, care să funcționeze ca o echipă de rulaj pentru lotul mare și
de pepinieră, în același timp și, pentru a completa acest circuit să înființeze și un centru de
copii și tineret. Ce propune H.C. Farul ? Propune ca, fiind în divizia A, să promoveze,
dacă-i alocăm bugetul mare, în liga națională și atunci, probabil, vom ajunge să finanțăm,
într-un viitor, două echipe care sunt într-o competiție internă a orașului și, așa cum bine ați
sesizat, noi am finanța un fel de canibalizare. De asemenea, propune înființarea, sau, de
fapt continuarea funcționării centrului de tineret și de juniori,pe care deja îl are, și știu că
au avut câteva rezultate excepționale în acest domeniu. Cred că astăzi ar trebui să luăm o
decizie care lor să le fie clară ca un mesaj din partea Consiliului local, și pe care executivul
s-o ducă la îndeplinire. Ce vrem noi de la handbal? Cine să facă performanță, cine să fie
echipa de rodaj și cine să se ocupe de centrul de tineret, astfel încât să acoperim zona de
pepinieră, zona intermediară, de rodare și de compatibilizare cu echipa care face
performanță, și echipa care face performanță. Au fost voci, chiar în rândul consilierilor
PSD, care spuneau: „Domn᾿e, ar trebui să punem și niște condiții, astfel încât, un număr
minim de jucători să fie români, dacă nu constănțeni, cu perspective ca din ce în ce mai
mulți jucători constănțeni să crească și să facă parte din lotul echipei care face
performanță.”.
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Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Nu avem foarte multe elemente tehnice. Suntem și în prima ședință ordinară, de
fapt, a acestui consiliu local. Dar, vă propun să fiți înțelepți și să continuăm ceea ce am
început. Dacă noi nu vom aloca nici o sumă bani, practic, irosim investiția pe care am
făcut-o în trecut, iar echipele și-au îndeplinit obiectivele. Cred că rolul dumneavoastră cel
mai important este acela de a le seta obiectivele și limitările pe care dumneavoastră vreți să
le acordați în finanțare. A venit o propunere concretă, din câte am înțeles eu, de a aloca 6
milioane de lei pentru handbal, repet, pentru întreg campionatul competițional, nu doar
pentru anul acesta bugetar, pentru că, știți foarte bine, calendarul competițional presupune
turul anul acesta, returul anul viitor. Așa că, eu spun că propunerea domnului Zabara, din
ce am ascultat până acum opiniile, este singura obiectivă, cu subiect și predicat, . Restul
sunt, așa, secțiuni, „că mă oprește lumea pe stradă...” E foarte corect. Vă rog să fiți toți în
dialog cu cetățenii...
Dl.Cătălin-Florin papuc
Pe dumneavoastră vă oprește lumea pe stradă?
Dl.Decebal Făgădău
Da, binențeles că m-au oprit, numai că, stați liniștiti, eu știu ce să le zic. Bun.
Rugămintea la dumneavoastră este: dacă aveți nevoie de o pauză și de consultări, am văzut
că sunt și reprezentanții cluburilor aici, întâlniți-vă, acum, dacă vreți să faceți o pauză, și
discutați cu ei. Dar, important este să deblocăm situația și să vedem: domn᾿e, se înscriu sau
nu se înscriu în competiție?! Dacă judecăm doar prin argument politic, e simplu. Putem să
facem: ăștia votează da, ăștia votează ba! Ori, ei nu ne reprezintă nici după culoarea
politică și nici după, dacă vreți, inițialele clubului. Ei promovează Constanța în ceea ce
reprezintă ramura handbalistică națională și, de ce nu, internațională. Așa că, dincolo de o
dezbatere sterilă, haideți să plecăm de la această propunere pragmatică. Consultati-vă și
haideți, astăzi, să adoptați o hotărâre. Tocmai de aceea, da, mă bucur că se judecă punctele,
conjugat, 16 și 17 de pe ordinea de zi. Vă spun asta pentru că eu, anul trecut, am plecat de
la următoarea premiză: ambele cluburi erau de la zero, nu avem cum să le stabilim alte
obiective decât cele pe care și le propuseseră ei. Și atunci, le-am alocat finanțările
solicitate. Anul acesta suntem într-o situație diferită. Discutați și haideți să le spunem
oamenilor, să știe ce au de făcut. Vă mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Considerați că este nevoie de o pauză? Da? Cinci minute, atunci, pentru consultări,
și vă spuneți concluziile dumneavoastră.
-X Dl.Mircea Dobre
Putem începe? Vă rugăm frumos să intrați în sală, pentru că mai avem destule
puncte pe ordinea de zi. Domnu᾿ Vișan, vă rog frumos să invitați colegii să intre în sală și
să începem...să ne continuăm, de fapt, ședința. Putem începe? Vă rog frumos! Vă rugăm să
luați loc și așteptăm punctul de vedere al Partidului Liberal, referitor la cele două puncte
puse în discuție. Înainte de a trece la vot aș vrea să vă fac câteva precizări pe care doamna
Frîncu ni le-a spus. Nu știu foarte mulți acest lucru. La o ...și ne demonstrază faptul că la
Constanța s-a muncit foarte bine în sport și banii nu s-au cheltuit degeaba. Avem
participanți la Olimpiada de la Rio de Janeiro, doi antrenori, Andrei Filimon, care este
cetățean de onoare al orașului Constanța, și Dorel Filimon. De asemenea, participă Samara
Elizabeta și Cătălina Ponor este port-drapelul României la olimpiada din Brazilia, o onoare
pentru orașul Constanța care, probabil, nu știu când vom mai avea ocazia să o avem. De
aceea trebuie să ne gândim foarte bine atunci când nu suntem de acord cu alocarea banilor
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pentru sport. Vă rog, doar de la Partidul Național Liberal, dacă aveți un punct de vedere
referitor la punctele puse în discuție.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Da, după consultările cu colegii, cu domni antrenori de la cele două cluburi, am
înțeles că în spatele acestor echipe se află și un grup de juniori și intenționează să facă și
grupuri de copii, și asta susținem. Având în vedere însă situația bugetului local, eu consider
că vom vota „DA”, dacă se încadrează ambele cluburi în 6 milioane de lei.
Dl.Mircea Dobre
Da. Mulțumesc! Așa și este amendamentul. Deci, propun amendamentul făcut de
domnul Zabara.
Cine este pentru? Mulțumesc! Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
Se votează, în unanimitate, pentru.
Dl.Mircea Dobre
Supun la vot proiectul de la punctul 16.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Trecem la punctul 17:
„Proiect de hotărâre 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;
Aici, față de hotărârea inițială, suma este diminuată de la 6 milioane la 4 milioane
400.....În total sunt 6 milioane, pentru ambele echipe.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 18:
„Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru
premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul
Clubului Sportiv “Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la
competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Domnul primar.
Dl.Decebal Făgădău
După cum, probabil, știți, cei care ați mai fost consilieri și după cum, probabil, ați
aflat, proaspeții consilieri, începând de anul trecut municipiul Constanța premiază sportivii
care obțin rezultate excepționale în sport și reprezintă cu onoare Constanța, nu doar la nivel
național ci și pe plan mondial. Intervenția mea a avut ca scop: 1 – aducerea la cunoștință a
acestei tradiții pe care o consider sănătoasă pentru municipiul Constanța și 2 – pentru a-i
mulțumi public domnului Ilie Floroiu pentru tot ceea ce face în ținerea în viață a clubului
sportiv „Farul” Constanța, încurajarea tuturor sportivilor, antrenorilor dar și a părinților
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copiilor de acolo. Și vreau să vă spun că, pentru mine, clubul sportiv „Farul᾿᾿ Constanţa
este o mare familie. Vã felicit, domnule Floroiu!
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc, domnule primar!
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Trecem la punctul 19:
`` Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor
cu handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2016.``
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Trecem la punctul 20:
`` Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în
vederea completării componenței Comisiei pentru vânzarea spațiilor comerciale și de
prestări servicii în baza Legii nr. 550/2002
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem vot deschis. Domnu᾿ Viṣan, vã rog sã faceţi propuneri. Aici avem trei
consilieri în aceastã comisie ṣi doi supleanţi.
Dl.George Gabriel Vișan
Din partea Partidului Social Democrat, propunem pe doamna Cojoc Marioara ṣi
domnul Dobre Mircea.
Dl.Mircea Dobre
Da, au fost propuṣi d-na Cojoc Marioara ṣi Dobre Mircea...
D-na Marcela Enache
Cine e pentru titulari ṣi cine pentru supleanţi?
Dl.George Gabriel Vișan
Primii doi pentru titulari...
Dl.Mircea Dobre
Şi supleanţi?
Dl.George Gabriel Vișan
Domnul Marin Aurelian.
D-na Marcela Enache
Deci, dl.Dobre ṣi d-na Cojoc, da, pentru titulari?
Dl.George Gabriel Vișan
Da.
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Dl.Mircea Dobre
Supun la vot propunerile domnului Vișan.
Dl.Decebal Fãgãdãu
Completaţi cu tot.
Dl.Mircea Dobre
Din partea Miṣcãrii Populare, cine face propuneri?
Dl.Cãtãlin-Florin Papuc
Îl propun pe dl.Alexandru Zabara.
Dl.Mircea Dobre
A fost propus dl.Zabara. Deci, avem trei propuneri pentru titulari.
D-na Marcela Enache
Pentru titulari. Şi pentru supleanţi?
Dl.Cãtãlin-Florin Papuc
Pe dl.Cantaragiu.
Dl.Mircea Dobre
Dl.Cantaragiu. Deci, pentru cele trei locuri de titulari au fost propuṣi trei consilieri,
pentru cele douã locuri de supleanţi au fost propuṣi doi consilieri. Dacã mai sunt ṣi alte
propuneri?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Din partea PNL, dl.Costin Avãtavului.
Dl.Mircea Dobre
Dl.Costin Avãtavului.
Dl.Decebal Făgădău
Titular sau supleant?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Titular. Şi supleant, dl.Constantin Victor.
Dl.Mircea Dobre
Da. Supun la vot propunerile fãcute.
D-na Marcela Enache
Numai puţin, cã îi votãm nominal.
Dl.Mircea Dobre
Pãi, nominal. Nu sunt nomi...
D-na Marcela Enache
Da, dar pe fiecare în parte, ca sã notãm voturile. Deci, dl.Dobre Mircea.
Dl.Mircea Dobre
Pentru dl.Dobre. Cine este pentru?
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D-na Marcela Enache
Se abţine cineva?
Dl.Mircea Dobre
Eu mã abţin.
D-na Marcela Enache
O abţinere, dl.Dobre. Deci, 22 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Doamna Cojoc.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 22 de voturi pentru ṣi o abţinere. S-a abţinut d-na Cojoc. Domnul Zabara...
Dl.Mircea Dobre
Domnul Zabara. Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Să numărăm. Avem 12 voturi pentru.
Se fac comentarii în sală. (Nu s-a numărat bine.)
D-na Marcela Enache
Mai numărăm o dată. Deci, vă rog să ridicați mâna, încă o dată. Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 13 voturi pentru.
Se fac comentarii în sală. (Tot nu e bine, că noi suntem 14...)
D-na Marcela Enache
Lipsește doamna Câmpeanu și dl. Zabara n-a votat.
Dl.Mircea Dobre
N-a votat, deci, e bine.
D-na Marcela Enache
Dl.Zabara se abține.
Dl.Mircea Dobre
Cine este împotrivă?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Având în vedere ponderea...nu trebuia să fie și unul de la PNL?
Dl.Mircea Dobre
Nu. Deci, așa s-a votat. Asta e procedura de vot. S-a votat.
Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
Urmează să supuneți propunerea pentru Avătavului.
Dl.Mircea Dobre
Păi, nu mai supunem la vot, pentru că s-a completat comisia. Ce să mai votăm?
D-na Marcela Enache
Nu se știe câte voturi ia Avătavului.
Dl.Mircea Dobre
Nu se știe câte...?! Bun. Votăm și pentru Avătavului. Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 8 voturi pentru. Deci, nu a întrunit majoritatea.
Dl.Mircea Dobre
Deci, nu a întrunit. Pentru supleant, dl.Marin Aurelian. Primul supleant. Cine este
pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 13 voturi pentru și o abținere, dl.Marin.Împotrivă?
Dl.Mircea Dobre
Dacă avem împotrivă? La dl.Marin Aurelian, cine este împotrivă? Dacă se abține
cineva?
D-na Marcela Enache
Abțineri, da? Numărăm....6. Domnu᾿ Popescu, dumneavoastră cum ați votat?
Abținere sau cum?
Dl.George Andrei Popescu
Pentru cine, ce?
Dl.Mircea Dobre
Pentru ce discutăm aici.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Da, mulțumesvc, n-am înțeles nimic!
D-na Marcela Enache
Domnul Cantaragiu.
Dl.Mircea Dobre
Pentru dl.Cantaragiu: cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 13 voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Deci, 13 pentru. Cine este împotrivă? Dacă se abține cineva? Restul se abțin.
Pentru dl.Constantin Victor, ca supleant: cine este pentru?
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D-na Marcela Enache
Avem 7 voturi pentru.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Încă o dată: Cine este pentru? Ridicați mâinile, vă rog, ca să putem să vă numărăm,
dacă nu sunteți mulțumiți!
D-na Marcela Enache
Sunt 7 voturi pentru și o abținere, dl.Constantin Victor...
Dl.Mircea Dobre
Da, deci dl.Constantin Victor nu a întrunit voturile necesare pentru a fi ales ca
supleant.
D-na Marcela Enache
Deci, au fost aleși în comisie...
Dl.Mircea Dobre
Deci, în comisie, au fost aleți: Dobre, d-na Cojoc și Zabara, iar ca supleanți: Marin
Auelian și Cantaragiu. Mai supun la vot acum?
D-na Marcela Enache
Nu.Gata.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Domnul primar vrea să aibă o intervenție. Vă rog, domnu᾿primar!
Dl.Decebal Făgădău
Am avut o discuție cu doamna Frigioiu și, ăntr-adevăr, mi-a semnalat un aspect
tehnic extrem de important, pentru că s-a votat...s-a plecat de la un amendament, s-a votat
amendarea amendamentului. Dânsul, dl.Zabara propunea încadrarea în bugetul de 6
milioane, dar defalcat, 4,400 pentru HC Dobrogea Sud, dacă am înțeles corect, și 1,600
pentru HC „Farul”, după care PNL a venit și a spus „suntem de acord” și s-a supus doar
acest amendament la vot, cu încadrarea în 6 milioane. Dar, aș vrea să reiasă foarte clar, și a
se consemna în procesul-verbal, dacă la punctul nr.16, suma alocată către HC Dobrogea
Sud este de 4,400 milioane, pentru că noi va trebui să trecem la treabă, efectiv, și dacă la
punctul 17 este 1,600.
Dl.Alexandru Zabara
Da.
D-na Marcela Enache
Da, așa s-a consemnat.
Dl.Decebal Făgădău
Aș vrea să faceți această mențiune, și să se consemneze în procesul verbal, pentru
că am verificat și consemnarea în procesul-verbal și domnul Dobre spusese, oarecum
invers.
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D-na Marcela Enache
Nu, nu, nu...4,4...
Dl.Mircea Dobre
Nu, am spus bine, 4,4 cu 1,6.
Se fac comentarii în sală. (Exact cum s-a propus dl.Zabara, așa am consemnat.)
D-na Marcela Enache
Da, exact.
Dl.Mircea Dobre
Da. Mulțumesc, domnule primar! Supun la vot punctul 20 în totalitate.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Deci, 1, 2, 3...
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Deci, vreau să știu...Deci, hotărârea.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Deci, cine este pentru proiectul de la punctul 20?
D-na Marcela Enache
Numai puțin! Eu trebuie să consemnez pe hotărâre cu cât s-a votat proiectul în
ansamblu. Da? Deci, votăm. Deci, avem 15...Doamna Arghirescu, votați?
Dl.Mircea Dobre
Doamna Arghirescu, sunteți pentru sau împotrivă?
D-na Marcela Enache
Da, am numărat. Deci, 15 pentru.
Dl.Mircea Dobre
Deci, 15 pentru. Cine este împotrivă? Unul singur. Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Deci, unul împotrivă și restul abțineri, da?
Dl.Mircea Dobre
Da. Mulțumesc! Proiectul a trecut.
D-na Marcela Enache
Deci, a votat împotrivă dl.Constantin și restul abțineri.
Dl.Mircea Dobre
Trecem la punctul 21, și aici avem buletine de vot:
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„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local în
Comisia de vânzare a spațiilor cu destinația de cabinete medicale sau în care se
desfășoară activități conexe actului medical.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem o comisie de vânzare și o comisie de contestare. Din comisia de vânzare
fac parte doi consilieri (titulari) și doi supleanți. Din comisia de contestații, tot așa, doi
consilieri (titulari) ...cu drepturi depline și doi supleanți.
Pentru comisia de vânzare formată din doi consilieri, cine face propuneri?
Dl.Vișan!
Dl.George Gabriel Vișan
Pentru titular în comisie, dl.Andreiaș Marius...
Dl.Mircea Dobre
A fost propus dl.Anreiaș Marin....Andreiaș Marius.
Dl.George Gabriel Vișan
Și pentru supleant în comisie, d-na Cojoc Marioara.
Dl.Mircea Dobre
Mișcarea Populară?
Se fac comentarii în sală.( Haideți să le luăm, totuși...)
Dl.Mircea Dobre
Da, imediat, și pe dumneavoastră.
Dl.Alexandru Zabara
Dl. Papuc
Dl.Mircea Dobre
Poftiți? Dl.Papuc.
Dl.Mircea Dobre
Da. Ca supleant?
Dl.Alexandru Zabara
Ca titular...
Dl.Mircea Dobre
Ca titular. Și supleant?
Dl.Alexandru Zabara
Și supleant, dl.Cantaragiu.
Dl.Mircea Dobre
Cantaragiu. Poftiți!
Dl.Ioan Solomon
Pentru comisia de vânzare, PNL îi propune pe dl.Rezeanu și pe d-na Cîmpeanu.
Dânsa nu este aici, dar...
D-na Marcela Enache
Doamna Cîmpeanu la supleanți, da?
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Dl.Ioan Solomon
La supleanți.
Dl.Mircea Dobre
Dl.Rezeanu la titular și..
D-na Marcela Enache
Asta pentru titulari Și pentru supleanți, acuma da?
Dl.Mircea Dobre
S-a zis. Se completează buletinul de vot și se distribuie.
D-na Marcela Enache
Stați, că mai avem și comisia de contestații, tot aici!
Dl.Mircea Dobre
Începem pentru comisia de contestații. Deci, avem doi titulari și doi supleanți. Cine
face propuneri pentru comisia de contestații? Dl.Vișan!
D-na Marcela Enache
Ca titulari.
Dl.Mircea Dobre
Ca titulari.
Dl.George Gabriel Vișan
Ca titular, îl propunem pe dl.Dobre Mircea.
Dl.Mircea Dobre
Da.
D-na Marcela Enache
Și supleant?
Dl.George Gabriel Vișan
Pe Marin Aurelian.
D-na Marcela Enache
Da.
Dl.Mircea Dobre
Mișcarea Populară?
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Dl.Zabara.
Dl.Mircea Dobre
Dl.Zabara, da. Unde?
D-na Marcela Enache
La titulari.
Dl.Mircea Dobre
Ca titualr sau supleant?
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D-na Marcela Enache
Titular...
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Dl.Zabara.
Dl.Mircea Dobre
Și supleant? Mai aveți vreo propunere?
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Supleant, dl.Cantaragiu.
Dl.Mircea Dobre
Dl.Cantaragiu. Da. De la Partidul Liberal?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
D-na andrei Mihaela, ca titular.
Dl.Mircea Dobre
Da, Andrei Mihaela, la titulari.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Și Constantin Victor la supleanți.
Dl.Mircea Dobre
Da. Mulțumesc! Se completează buletinele de vot, le multiplicăm și votăm. S-au
făcut procesele-verbale la celelalte? Nu trecem să le analizăm pe alea?
D-na Marcela Enache
Nu știu.
Dl.Mircea Dobre
Dar procesele-verbale pentru cele trei comisii sunt făcute? S-au numărat voturile?
D-na Raluca Andreea Trandafir
Da, sunt făcute.
Dl.Mircea Dobre
Putem să trecem...Sunteți de acord să ne întoarcem înapoi, să le luăm, să le
discutăm? Da. Mulțumesc!
D-na Raluca Andreea Trandafir
Stați numai puțin, că am o problemă!
Dl.Mircea Dobre
Vă rog!
D-na Raluca Andreea Trandafir
Nu trebuie să ne mai întoarcem la absolut nimic înapoi, odată ce există acest
proces-verbal pe un vot secret. Dumneavoastră doar ni-l aduceți, da?, în atenție, pentru că
rezultatul votului este validat de către comisia care a numărat.....
Dl.Mircea Dobre
Asta și vreau să fac. Adică, nu mai continui ordinea de zi și mă întorc la punctele...
30

D-na Marcela Enache
Nu, nu...
D-na Raluca Andreea Trandafir
Doar să ne prezentați rezultatul.
D-na Marcela Enache
Nu, nu...
Dl.Mircea Dobre
Să anunț rezultatul votului și să...supun aprobării....
Dl.Decebal Făgădău
Păi, tocmai asta zice...
D-na Marcela Enache
Vreau să fac o precizare. Dumneavoastră spuneți că nu trebuie să mai supunem la
vot, după ce s-a votat cu vot secret, întregul proiect de hotărâre. Dar eu vă întreb: dacă la
comisia respectivă, unii au luat 20, unii 15, unii 18, eu cu ce număr de vot trec proiectul de
hotărâre..?
Dl.Decebal Făgădău
Că a fost adoptat în ședință?
D-na Marcela Enache
Că a fost adoptat, cu ce număr de voturi? Deci, eu trebuie să supun proiectul de
hotărâre în întregime, pentru că nu are numai comisia, mai are și un alt articol.
D-na Raluca Andreea Trandafir
În acest caz, discuția era legată și de alte spețe când nu mai avem de ce să mai
votăm, dar...
D-na Marcela Enache
Păi, da, dar spuneți-mi și mie, am o comisie la care s-au luat 15, 18, 20 de voturi.
Eu cu cât trec în proiectul, în hotărâre, că a fost adoptată cu un număr de voturi? Cu cât?
Pentru că trebuie să trec, obligatoriu.
D-na Raluca Andreea Trandafir
În mod normal, pentru că votul este nominal, se trece pentru fiecare cât a luat: 20 de
voturi, 15 voturi...
D-na Marcela Enache
Nu vă supărați, nu se poate așa ceva. Deci, proiectul de hotărâre trebuie să aibă un
singur număr de voturi cu care a fost adoptat în întregime.
Dl.Decebal Făgădău
Și cu care pleacă la Prefectură.
D-na Marcela Enache
Exact, pentru că mie îmi cere. Dacă ca eu nu să consemnez acolo numărul de
voturi, înseamnă că hotărârea nu este validă și nu are nici o valoare..
D-na Raluca Andreea Trandafir
Se completează numărul de voturi de la cel secret. Așa ce se înțelege?
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D-na Marcela Enache
Păi, nu pot să trec votul secret.Dacă am cinci, șase voturi secrete, pe care-l trec?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
E...Da, mă rog, puncte, de vedere!
D-na Marcela Enache
Astea sunt rezultatele. Hai s-o luăm cu 324, că asta a fost prima.
Dl.Mircea Dobre
Deci, la punctul 8 sunt cinci consilieri și un viceprimar și un reprezentant al
Primăriei de la departamentul juridic. Pe cele 6 locuri votate, sunt următorii:
- Răsăuțeanu Costin Ioan
- 22 de voturi pentru;
- Vișan George
- 21 de voturi pentru;
- Dede Perodin
- 21 de voturi pentru, 1 împotrivă;
- Papuc Cătălin
- 22 de voturi pentru;
- Văsii Cristina
- 16 voturi pentru
- Popescu Andrei
- 9 voturi pentru, 13 voturi împotrivă.
Aici e o problemă.
Dl.Decebal Făgădău
De ce să fie o problemă?
D-na Marcela Enache
Am cinci consilieri....
Dl.Mircea Dobre
Sunt cinci consilieri și un viceprimar. Șase.
Dl.Decebal Făgădău
Da. Adică, Popescu nu face parte...
Dl.Mircea Dobre
N-a întrunit numărul de voturi...Trebuia majoritatea, jumătate plus unul.
D-na Marcela Enache
Deci nu sunt...
Dl.Mircea Dobre
Trebuie să reluăm procedura de vot pentru un loc.
Dl.Decebal Făgădău
De ce ?
Dl.Mircea Dobre
Păi, rămâne comisia....șchioapă?
D-na Marcela Enache
Cu nouă voturi nu poate.N-a întrunit numărul de voturi. Nici majoritatea simplă n-a
întrunit-o.
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D-na Raluca Andreea Trandafir
Acum se ia pe fiecare în partre. Cel care a fost validat, rămâne validat și cel care nu
a fost validat, într-adevăr, se reia doar pentru el.
Dl.Mircea Dobre
Da, doamnă, noi avem procesul-verbal pe care-l respectăm.
D-na Marcela Enache
Se mai face o propunere.
Dl.Mircea Dobre
Deci, mai se face o propunere sau două propuneri, sau trei propuneri. Se face
buletin din nou...
D-na Raluca Andreea Trandafir
Da᾿ doar pentru o persoană.
Dl.Mircea Dobre
Pentru un singur loc. Dacă fiecare partid vrea să facă câte o propunere, noi nu
putem să ne opunem. Da. Aștept propuneri.Vî rog, la punctul 8 ne trebuie o propunere,
pentru buletin de vot.Da? Pe cine?
D-na Raluca Andreea Trandafir
Constantin Victor.
Dl.Mircea Dobre
Constantin Victor a fost propus pentru proiectul de hotărâre de la punctul 8. O să
trecem în buletinul de vot, votăm și reluăm punctul 8. La punctul 9 al ordinii de zi avem
trei consilieri și un viceprimar și un reprezentant al executivului:
- Răsăuțeanu Costin
- 21 de voturi pentru; 1 anulat;
- Patrichi Teodor
- 20 de voturi pentru, 2 împotrivă;
- Cantaragiu Secil-Givan
- 18 voturi pentru, 3 împotrivă;
- Avătavului Costin
- 9 voturi pentru, 13 împotrivă;
- Andrei Mihaela
- 19 voturi pentru, 3 împotrivă;
- Soare Alina, reprezentant Primărie – 21 de voturi pentru.
Deci, din această comisie face parte Răsăuțeanu... Patrichi Teodor, Cantaragiu,
Andrei Mihaela și Soare Alina.
Supun la vot proiectul de hotărâre nr.9.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
La punctul 10 avem patru consilieri și un viceprimar:
- Răsăuțeanu Costin
- 21 de voturi pentru; 1 anulat;
- Dede Perodin
- 20 de voturi pentru, 1 anulat;
- Vișan George-Gabriel
- 21 de voturi pentru, 1 anulat;
- Papuc Cătălin
- 16 voturi pentru, 2 împotrivă, 4 anulate;
- Văsii Cristina
- 15 voturi pentru, 6 împotrivă, 1 anulat;
- Constantin Victor
- 8 voturi pentru, 13 împotrivă, 1 anulat;
- Zană Aurora
- 21 de voturi pentru;
- Vîlcu Mioara
- 21 de voturi pentru.
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Ultimele două persoane sunt reprezentanți ai Primăriei.
Deci, din această comisie, așa cum ați votat dumneavoastră, face parte Răsăuțeanu
Costin.... Dede Perodin, Vișan George, Papuc Constantin și Văsii Cristina, Zană Aurora și
Vîlcov Mioara.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
La punctul 13 avem patru consilieri locali:
- Dobre Mircea
- 20 de voturi pentru;
- Dede Perodin
- 20 de voturi pentru;
- Zabara
- 19 voturi pentru, 1 împotrivă, 1 anulat;
- Solomon
- 18 voturi pentru, 2 împotrivă, 1 anulat.
Lazăr Cătălin, Iordache Oana și Herda Elena sunt repezentanții Primăriei și au luat
19 voturi , 18 voturi și 19 voturi pentru.
Deci, din această comisie fac parte: Dobre Mircea, Dede Perodin, Zabara
Alexandru, Solomon Ioan, Lazăr Cătălin, Iordache Oana și Herda Elena.
Cine este pentru proiectul de hotărâre nr.13? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se
abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Deci, ne-a rămas punctul 8 la care o să revenim. Mergem în continuare. Punctul
nr.22:
„Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din anexa nr. 2 la
HCL nr. 18/2016 privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităților de
învățământ de stat și particular preuniversitar din municipiul Constanța pentru anul
școlar 2016-2017.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Poftiți!
D-na Raluca Andreea Trandafir
Bună ziua! S-a strecurat o eroare materială și vroiam să vă informez că avem un
amendament...
D-na Marcela Enache
Dar nu cred că la punctul ăsta!
D-na Raluca Andreea Trandafir
Colegiul tehnic..
D-na Marcela Enache
Da᾿ nu la punctul ăsta, doamna consilier, la următorul.
Dl.Mircea Dobre
Stați, cred că la următorul. Aici e o greșeală materială care, mă rog.... o greșeală de
redactare. Da? Să-l votăm și imediat vă dau cuvântul.
D-na Raluca Andreea Trandafir
Da.
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Dl.Mircea Dobre
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 23:
„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al
municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și
asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul
Constanța.”
- iniţiatori: consilieri locali Adriana Câmpeanu, Marioara Cojoc, Irinela Nicolae
și Raluca-Andreea Trandafir;
Da.
D-na Raluca Andreea Trandafir
Da, aici era discuția despre faptul că Colegiu tehnic ”Vasile Pârvan, se va trece și la
dl, Pîrvulescu. Deci, dl.Pîrvulescu va face parte și din consiliul de administrație al
Colegiului tehnic ”Vasile Pârvan„. Și aici e vorba tot de o greșeală materială, s-a omis...
Dl.Mircea Dobre
Da...ați....
D-na Marcela Enache
Da, s-a greșit când s-a redactat.
Dl.Mircea Dobre
Am re’inut. Mai avem vreun amendament.? Nu.Supun la vot hotărârea cu
amendamentul făcut de doamna Trandafir.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 24 ṣi punctul 25 s-au retras. Punctul 26:
„Proiect de hotărâre privind schimbarea denumirii „str. Neatârnării”, situată
pe raza administrativ – teritorială a municipiului Constanța, zona Tomis Nord, în
„str. Dr. Alexandru Pesamosca”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 27:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 60/2016 privind atribuirea
denumirii de strada Viorelelor, căii de acces situată în prelungirea străzii cu același
nume, aflată în intravilanul municipiului Constanța, zona Billa – Doraly Mall.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 28:
„Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului
bunurilor care aparţin 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 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 29:
„Proiect de hotărâre privind completarea 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 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 30:
„Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de superficie cu titlu gratuit
în favoarea S.C. Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în
municipiului Constanța pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 31:
„Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil situat în municipiul
Constanţa, stațiunea Mamaia, aferent activului Complex Dotări Felix, în vederea
înscrierii în Cartea Funciară.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind alipirea unor terenuri situate în municipiul
Constanţa str. Șoseaua din Vii nr. 44-46.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?

36

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 33:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 173/2016 privind
transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului Constanța în
administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unui imobil situat în str. Răscoalei din 1907,
nr. 4-8.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Se fac comentarii în salã.( Câţi trebuie sã fie la...)
D-na Marcela Enache
La punctul 21 am doi titulari ṣi doi supleanţi ṣi la comisia de contestaţii, la fel, doi
titulari ṣi doi supleanţi.
Dl.Mircea Dobre
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulţumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 34:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local
al municipiului Constanța în administrarea R.A.E.D.P.P. Constanța a unor imobile
aferente obiectivului Piața Abator.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 35 este retras. Punctul 36:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea dreptului de folosință gratuită Agenției
Județene pentru Plăți și Inspecție Socială Constanța a unui teren în suprafață de 8
mp situat în str. Decebal nr. 13C.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulţumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 37:
„Proiect de hotărâre privind transmiterea din administrarea Consiliului local
al municipiului Constanța în administrarea S.C. R.A.J.A. S.A. Constanța a unor
fântâni arteziene.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulţumesc!
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D-na Marcela Enache
Avem o abţinere...
Dl.Mircea Dobre
Domnul Popescu. Mulţumesc!
D-na Marcela Enache
Şi 22 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 38:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr.
305/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru
proiectul “Parcul Seniorilor” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Cine este pentru? Dacã este cineva este împotrivã. Vreţi sã luaţi
cuvântul? Poftiţi!
D-na Raluca Andreea Trandafir
Eu ṣtiu ce prevede noua legislaţie ṣi noua instrucţiune. Am mai avut discuţia asta,
undeva în decembrie, ṣi vã spuneam cã atunci când solicitaţi prelungirea temenului sau
înainte de a solicita niṣte sume modice aṣ fi vrut sã vãd ṣi eu, legat de aceste investiţii, da?,
care este ...un stadiu, de fapt asupra...sau un raport asupra stadiului de progres, da?, pe
toate aceste lucrãri, sã ṣtim exact cât s-a putut rambursa din banii europeni ṣi cât mai avem
noi, municipalitatea, pentru cã aceastã instrucţiune nu spune nimic altceva decât cã ne dã
dreptul, da?, sã continuãm lucrãrile, rambursând banii care au fost accesaţi, dar cã toate
lucrurile astea se fac pe cheltuiala beneficiarului. Şi de asta cred cã ar fi fost potrivit, sau
frumos, deci, încã o datã repet, era sã avem un raport asupra stadiului de progres, pentru
toate aceste investiţii, da?, sã ṣtim cât s-a chreltuit ṣi ce mai este de fãcut pentru aceste
lucruri, pentru cã parcurile chiar suferã ṣi suferim ṣi noi cu toţii. Şi, poate, câteodatã, ar
trebui sã ne gândim cã parcurile sunt, poate, cel mai simplu element sau dintre cele mai
simple, sã le administrãm. Vã mulţumesc!
Dl.Mircea Dobre
Da. Mulţumesc! Domnul primar.
Dl.Decebal Fãgãdãu
Da, vã mulţumesc, foarte pertinentã observaţia dumneavoastrã. Voi ruga direcţia de
specialitate sã elaboreze o informare cu stadiul tuturor proiectelor ce au...ce sunt azi
incluse pe ordinea de zi a ṣedinţei Consiliului local. Vã garantez cã sãptãmâna viitoare vã
va fi transmisã, prin poṣta electronicã, aceastã informare. Şi de acum înainte, prin direcţia
de specialitate, când venim cu prelungirea termenelor la proiecte, primul lucru, menţionãm
stadiul în care ele se aflã, atât din punct de vedere fizic sau a naturii litigioase, cum este
cazul cu parcul arheologic, precum ṣi al circuitului financiar. Mulţumesc!
Dl.Mircea Dobre
Da, mergem mai departe. Supun la vot proiectul de hotãrâre nr.38.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulţumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.39:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr.
306/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru
proiectul “Reabilitarea și amenajarea Parcului Arheologic” și a cheltuielilor necesare
finalizării acestuia.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 1 din HCL nr.
307/2015 privind aprobarea datei finalizării contractului de finanțare pentru
proiectul “Reabilitarea și modernizarea iluminatului public în unele localități ale
Zonei Metropolitane Constanța” și a cheltuielilor necesare finalizării acestuia.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Ordinea de zi am încheiat-o. Mai avem, pentru trei proiecte de hotãrâri, sã finalizãm
voturile, aṣa cã am rugãmintea sã rãmâneţi pe loc. Am înţeles cã este cineva de la Clubul
elevilor care vrea sã se adeseze Consiliului local. Mai este prezent? Nu.
-X–
Dl.Mircea Dobre
Revenim la punctul 8 al ordinii de zi, pentru completarea unui loc în comisia de
repartizare a spa’iilor de locuit, a fost propus dl.Constantin Victor care a obţinut 21 de
voturi pentru ṣi 2 voturi împotrivã. Deci, dânsul este membru al comisiei.
Supun la vot proiectul de hotãrâre, în întregime.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulţumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
La punctul 21, proiectul de hotãrâre privind desemnarea reprezentanţilor
consiliului local în comisia de vânzare a cabinetelor medicale, avem comisia de vânzare
formatã din doi consilieri, avem propunerile şi urmãtoarele rezultate:
- dl.Andreiaṣ Marius
- 17 voturi pentru, 5 împotrivã, 1 anulat;
- dl.Papuc
- 2 voturi pentru, 20 împotrivã, 1 anulat;
- dl.Rezeanu
- 23 de voturi pentru.
Deci, membri în comisia de vânzare a cabinetelor medicale sunt: dl.Andreiaş
Marius-Cristias ṣi dl.Rezeanu Romeo.
Membri supleanţi în aceastã comisie de vânzare au fost propuşi:
- d-na Cojoc Marioara
- 17 voturi pentru, 5 împotrivã, 1 anulat;
- dl.Cantaragiu
- 14 voturi pentru, 8 împotrivã, 1 anulat;
- d-na Câmpeanu Adriana
- 10 voturi pentru, 12 împotrivã, 1 anulat.
Deci, membri supleanţi în comisia de vânzare sunt urmãtorii consilieri: d-na Cojoc
Marioara ṣi Cantaragiu Secil.
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În comisia de contestaţii au fost propuşi:
- Dobre Mircea
- 16 voturi pentru, 6 împotrivã, 1 anulat;
- Zabara Alexandru
- 15 voturi pentru, 8 împotrivã, 0 anulate;
- Andrei Mihaela
- 10 voturi pentru, 12 împotrivã, 1 anulat;
Deci, membri în comisia de contestaţii sunt Dobre Mircea ṣi Zabara Alexandru.
Membri supeanţi, au fost propuṣi:
- Marin Aurelian
- 15 voturi pentru, 7 împotrivã, 1 anulat;
- Cantaragiu Secil
- 14 voturi pentru, 8 împotrivã, 1 anulat;
- Constantin Victor
- 11 voturi pentru, 12 împotrivã, 0 anulate.
Deci, membri supleanţi sunt dl.Marin Aurelian ṣi dl.Cantaragiu Secil.
Supun aprobãrii dumneavoastrã întregul proiectul de hotãrâre nr.21.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Ordinea de zi a fost epuizatã. Vã mulţumesc pentru înţelegere! Declar ṣedinţa
Consiliului local închisã.
PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ,
Mircea Dobre

SECRETAR,
Marcela Enache
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