ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.08.2016 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 23 de consilieri (absenți: dl.Dobre Mircea, dl.Flora Răzvan
și dl.Pîrvulescu Valentin) din 26 de consilieri în funcție întrucât doamna Teodoru
Adriana și-a dat demisia, 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.
D-na Marcela Enache
Bună ziua! Vom începe lucările de consiliu de astăzi prin a vă anunța că sunt
prezenți 23 de consilieri, deci, ședința este statutară, și, pentru buna desfășurare a
lucrărilor acestei ședințe, întrucât domnul Dobre care mai avea și astăzi mandat pentru
președinte este plecat, nu este în localitate, vă rog frumos să faceți propuneri pentru
alegerea unui președinte de ședință. Da, vă rog, doamna Trandafir!
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Din partea PNL o propunem pe doamna Adriana Arghirescu.
D-na Marcela Enache
Da. Dacă mai sunt și alte propuneri? Da, domnu᾿ Vișan!
Dl.George-Gabriel Vișan
Din partea Partidului Social Democrat o propunem pe doamna Cojoc Marioara.
D-na Marcela Enache
Doamna Cojoc. Alte propuneri? Deci, avem două propuneri. Supunem la vot.
Cine este pentru doamna Arghirescu?
Sunt 10 voturi pentru.
Cine este pentru doamna Cojoc?
Sunt 12 voturi pentru.
Deci, doamna Cojoc este invitată să preia conducerea ședinței de astăzi.
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D-na Marioara Cojoc
Bună ziua! Înainte de a supune la vot convocatorul, vă anunț că se retrag
punctele: 12, 36, 37, 38 şi 39. Supun la vot convocatorul pe care l-aţi primit.
Cine este pentru? Împotrivă? Abţineri?

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
La primul punct avem alegerea președintelui de ședință. Acesta s-a rezolvat. La
punctul nr.2 avem:
”Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al
municipiului Constanţa din data de 29.07.2016.”
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 21 de voturi pentru....și o abținere?
Dl. George-Andrei Popescu
Am și eu un amendament.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog, domnu᾿consilier!
D-na Marcela Enache
Amendament, la ce, vă rog frumos?!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Amendament la ce, domnu᾿consilier?
Dl. George-Andrei Popescu
Am o observație.
D-na Marcela Enache
Vă rog!
Dl. George-Andrei Popescu
Nu știu dacă s-a citit acest proces-verbal, și îl votează întreg Consiliul local ...
D-na Marioara Cojoc
E bine că l-ați citit dumneavoastră.
Dl. George-Andrei Popescu
Da, doamnă, l-am citit și aș vrea să-l întreb pe dl.Papuc ce părere are despre
handba, despre fotbal. Ați citit procesul-verbal, domnu᾿ Papuc?
Se fac comentarii în sală.
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D-na Marioara Cojoc
Cu siguranță că l-a citit și domnul Papuc.

Dl. George-Andrei Popescu
L-ați citit? Păi, nu l-ați citit! Păi, și de ce îl aprobați? De ce aprobați un procesverbal pe care nu-l citiți?
Se fac comentarii în sală. (S-a votat.)
Dl. George-Andrei Popescu
Ați văzut că vi se pun vorbe în plus?

D-na Marcela Enache
Nu înțeleg despre ce este vorba.
D-na Marioara Cojoc
Domnu᾿consilier, la ce vă referiți? Explicați dumneavoastră.
Dl. George-Andrei Popescu
Am avut o declarație care i s-a atribuit domnului Papuc. Chiar așa, cine scrie
procesele-verbale?
D-na Marioara Cojoc
A, deci e...
Dl. George-Andrei Popescu
Mai multe, că s-au băgat și vorbe în plus...
D-na Marioara Cojoc
A, deci este o observație pe care dumneavoastră o aduceți acestui proces-verbal.
Dl. George-Andrei Popescu
Da.
D-na Marioara Cojoc
Doamna secretar, așteptăm sau trecem mai departe?
D-na Marcela Enache
Mă duc să aduc procesul-verbal.
D-na Marioara Cojoc
Așteptăm.
Dl. George-Andrei Popescu
Și nici declarația, de fapt, nu e ...corectă.
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Dl.Decebal Făgădău
Faceți corectura.
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D-na Marioara Cojoc
Așteptăm și o să vedem despre ce este vorba.

- X–
D-na Marioara Cojoc
Domnu᾿consilier, puteți să indicați pagina?
D-na Marcela Enache
Să ne spuneți exact unde este.
D-na Marioara Cojoc
Puteți să vă apropiați, vă rog, să ne indicați pagina?
Dl. George-Andrei Popescu
Da, la proiectul privind finanțarea handbalului.
D-na Marcela Enache
El de aia se și pune acolo, ca să-l citiți și, dacă sunt observații...
Dl. George-Andrei Popescu
Păi, da, doamnă, da᾿vedeți că nu se citesc procesele-verbale!
D-na Marcela Enache
Da, unde este dl.Papuc la pagina 17? Da, este la 18. Avem înregistrarea? Da.Te
rog frumos!
Dl. George-Andrei Popescu
N-aveam cum să spun așa ceva.
D-na Doinița Enache
Înregistrarea e descărcată pe calculator. Probabil s-a greșit numele.
Dl.Decebal Făgădău
Deci, care e corectura? Faceți corectura.
Dl. George-Andrei Popescu
Deci, corectura e, în primul rând, de nume...
D-na Marioara Cojoc
Deci, se va corecta numele.
Dl. George-Andrei Popescu
E Popescu nu Papuc și nu m-am referit că ”Farul” este gloabă, am spus că este la
pământ. Aici scrie că ” Farul este gloabă”.
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Dl. George-Andrei Popescu
Chiar vă rog frumos să-mi arătați înregistrarea.
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D-na Doinița Enache
Eu vă arăt înregistrarea. Intervenția este redată corect. Se poate verifica.

D-na Marcela Enache
Deci, vom verifica. Nu, nu, nu, aici este vorba că nu domnul Papuc ci
dumneavoastră ați luat cuvântul, asta vreți să spuneți?
Dl. George-Andrei Popescu
În primul rând. În al doilea rând, e și o greșeală acolo.
D-na Marcela Enache
Asta e altă treabă. Astea se pot corecta, nu e ...un capăt de țară. Deci,
dumneavoastră spuneți că aici nu domnul Papuc ci că dumneavoastră ați luat cuvântul...
Dl. George-Andrei Popescu
Eu am vrut să arăt că mulți votează fără să știe ce votează. Asta e ideea. Votezi
un proces-verbal pe care nu-l citești?
D-na Marcela Enache
Deci, în loc de dl.Papuc este dl.Popescu.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos, domnu᾿consilier că ați făcut această observație!
Dl. George-Andrei Popescu
Și eu vă mulțumesc pentru înțelegere și apreciere.
D-na Doinița Enache
Și dacă-l citeau și nu știau cine a luat cuvântul?
Dl. George-Andrei Popescu
Măcar domnul Papuc trebuia să vadă și știa, am luat cuvântul, n-am luat
cuvântul, că, poate, zicea altceva.
D-na Marcela Enache
Se vor face corecturile. Mulțumim frumos pentru observație!
D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul următor.
D-na Marcela Enache
O observație. La prezență sunteți 23 de consilieri, dar cu mențiunea că
dl.Căliminte nu a depus încă jurământul, urmează acum să și-l depună.
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Horia-Marius Căliminte
Subsemnatul Căliminte Horia-Marius, consilier în cadrul Consiliului Local al
municipiului Constanţa, în conformitate cu prevederile art.32, alin.1 din Legea
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D-na Marioara Cojoc
Prin urmare, punctul 3:
Depunerea jurământului de către domnul Căliminte Horia-Marius.
Vă rugăm, domnilor consilieri, să vă ridicați în piciare pentru depunerea
jurământului.

nr.215/2001, privind administraţia publică locală, republicată cu modificările și
completările ulterioare, depun în faţa Consiliului Local următorul jurământ:
„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!”
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim! Trecem la punctul nr.4 de pe ordinea de zi:
„ Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier
local.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.5:
„Proiect de hotărâre privind validarea în funcția de consilier local a
domnului Mihăilescu Cristian.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Rog Comisia de validare să se întrunească.
D-na Marcela Enache
Domnul consilier nu este prezent, dar poate să fie validat în lipsă.
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, Comisia de validare a Consiliului local al municipiului
Constanța, aleasă în baza prevederilor art.31, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind
administrația publică locală, republicată, procedând la verificarea adresei cu lista de
supleanți ai Partidului Social Democrat, propune validarea mandatului domnului
Mihăilescu Cristian. Actele au fost în conformitate cu legislația în vigoare. Prin urmare,
propun la vot punctul nr.5 de pe ordinea de zi.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.6:
„Proiect de hotărâre privind acordarea titlului de ”Cetățean de Onoare
post-mortem al municipiului Constanța” domnului Virgil Coman.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Votul este secret.Veți primi buletine de vot. Dar, înainte de toate, aș propune un
moment de reculegere pentru cel care a fost Virgil Coman.
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D-na Marioara Cojoc
Mulțumesc frumos! Trecem la punctul 7, până când dumneavoastră votați:

6

Se ține un moment de reculegere în memoria celui care a fost Virgil Coman.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dl.Decebal Făgădău
Vreau să se încheie procedura și după aia...
D-na Marioara Cojoc
Așteptăm, atunci, încheierea procedurii cu buletinul de vot și vom trece apoi la
punctul nr.7.
- X–
D-na Marcela Enache
Comisia de numărare, vă rugăm frumos, să se întrunească!
D-na Marioara Cojoc
Dau citire procesului-verbal încheiat astăzi 31.08.2016. Comisia de numărare a
voturilor, alcăturită din: Nicolae Irinela, Andreiaș Marius-Cristian, Andrei Mihaela,
Văsii Cristina, Cantaragiu Secil-Givan, a procedat la deschirea urnei verificarea și
numărarea voturilor, privind acordarea titlului de cetățean de onoare, post mortem, al
municipiului Constanța, domnului Virgil Coman. Rezultatul votului este următorul:23
de voturi pentru, împotrivă- niciun vot, anulate – niciun vot.
Supun la vot punctul nr.6 de pe convocator.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc frumos!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
O invităm pe doamna Daniela Coman. Domnilor consilieri, vă rog să vă ridicați!
Domnul primar Decebal Făgădău îi înmânează doamnei Daniela Coman diploma
de „Cetățean de onoare al municipiului Constanța” acordată post mortem celui care a
fost Virgil Coman.
D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul 7:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul
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Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâna, doamnelor! Bună ziua, domnilor! Îmi pare rău că intrăm după acest
moment într-o dezbatere care necesită atenția dumneavoastră. În primul rând vreau să
vă spun că planificasem ca rectificarea de buget să decurgă puțin, în sensul că, probabil
în comisiile de specialitate ați aflat, că am identificat sume în bugetul local în vederea
asigurării sezonului rece la un nivel de suportabilitate și de confort pentru constănțeni.
Problema căldurii este o problemă presantă, este o problemă, din păcate, mereu actuală
și, cu tot efortul nostru de a identifica soluții, noi ca executiv, sunt convins că și
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2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Vă rog să faceți puțină liniște în sală. Domnu᾿primar, aveți cuvântul!
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dumneavoastră ca executiv aveți această problemă pe agendă, vedem că rezolvarea nu
se află în mâinile municipalității. Din păcate, după ce am identificat sumele necesare
asigurării fondurilor până la sfârșitul anului, în vederea subvenționării, începând cu
sezonul rece 2016-2017, a prețului gigacaloriei până la 250 de lei, am primit o hotărâre
de instanță. O hotărâre de instanță prin care Fin.Co.Ge.Ro., compania ce efectuează
lucrări conform unei sentințe, în numele și pentru municipalitate, a câștigat situația de
plată nr.2. Pentru cei care sunt la primul mandat, vă fac o scurtă prezentare a situației în
care ne aflăm. Fin.Co.Ge Ro., în cadrul unui proiect de dezvoltare imobiliară, a încheiat
un contract de concesiune cu municipiul Constanța. Conform acestui contract,
municipalitatea avea obligația de a realiza infrastructura pentru dezvoltarea imobiliară
respectivă. Au urmat procese între municipalitate și dezvoltator, procese care au durat
mulți ani de zile. La un moment dat, lucrurile s-au tranșat, în sensul că Fin.Co.Ge.Ro.
își contruiește imobilele, municipalitatea are obligația de a face infrastructura, iar, dacă
noi nu am realizat, instanța a încuviințat ca Fin.Co.Ge.Ro., în numele și pe cheltuiala
municipiului, aceasta să realizeze infrastructura. Infrastructura s-a realizat în etape. Am
avut ăn mandatul anterior o primă situație de plată de, aproximativ, 13 milioane de
Euro. Ne-am judecat asupra valorilor, ne-am judecat asupra termenelor de plată și a
rezultat o eșalonare a plății, de care noi ne ținem și plătim în fiecare an, așa cum a
dispus instanța, atât rata cât și penalitățile și dobânzile. Iată că au venit cu situația de
plată nr.2. a urmat, de asemenea, un proces și ni s-a comunicat sentința. Astfel, din
capitolul combustibil și energie, pen tru a evita o blocare a activității municipalității, mă
văd nevoit să fac următorul amendament: să suplimentăm alocația bugetară la capitolul
Programe de dezvoltare edilitară a municipiului Constanța – Zona Faleză Nord cu suma
de 12 milioane de lei. Pentru Programul de dezvoltare edilitară – Zoma Mihai
Eminescu, suplimnetăm alocația bugetară cu 2.704.000 mii lei. În felul acesta, laq
capitolul energie suma se diminuează considerabil. Tocmai acesta a fost motivul pentru
care am amânat punctul nr.12 de pe ordinea de zi, acela cu aprobarea pețului local de
facturare a gigacaloriei, pentru că deblocăm situația și nu mai trecem printr-un proces de
executare, ci de punere în executare voluntară a hotărârii de instanță și, până în ședința
următoare, probabil, vom identifica sume în buget să vedem cum gestionăm sezonul
rece 2016-2017. Voi informa și guvernul asupra situației create și le voi cere sprijin.
Factorilor politici le voi cere să susțină acest demers, de acordare de ajutoare pentru
municipiul Constanța. Acesta este primul amendament. Al doilea amendament s-a
născut dintr-o analiză a comisiei de educație. Directorul economic al municipalității a
încunoștiințat Inspectoratul Școlar Județean, precum și consilierii ce fac parte din
comisia de educație, că, urmare a situațiilor de plată, pe care noi doar le monitorizăm,
există riscul ca un număr considerabil de unități școlare să rămână fără bani de salarii în
luna septembrie. Ori, vă dați seama că un moment festiv, un moment fericit, acela de
deschidere a anului școlar nu poate fi umbrit de faptul că nu ajung banii de salarii pentru
cadrele didactice. A urmat o corespondență între executiv, consilierii din comisia 4 și
Inspectorat. În cele din urmă am ajuns la o formă prin care realocăm sume în interiorul
sumelor alocate printr-un criteriu pe care nu-l înțeleg și care, iată că, produce defecțiuni
în educația copiilor noștri – costul standar/elev. În mod evident, nu venim astăzi cu o
rezolvare de fond a problemei, ci cu o rezolvare de moment a problemei. Sper ca
Inspectoratul și unitățile școlare să se alăture efortului nostru de a transmite Ministerului
educației faptul că banii ce sunt alocați constănțenilor pentru educație sunt insuficienți.
Aceasta în condițiile în care, atunci când a intrat în vigoare Legea educației naționale,
din bugetul nostru ni s-au reținut, ab initio, cote defalcate din impozitul pe venitul
global. Pentru anul 2015, pentru a avea un ordin de mărime, aceste cote, diminuarea
acestor cote de la 44% la 41,75% a reprezentat peste 25 de miliarde de lei vechi. Ori,

școlilor constănțene, prin acest criteriu de aplatizare – costul standard/elev, le-au fost
alocate 15 miliarde de lei vechi. Asta înseamnă o subfinanțare, din bugetul nostru pe
care doar îl gestionează autoritatea centrală, de peste 10 miliarde de lei vechi. Am
gestionat dezechilibrul la nivelul anului trecut, plătind arieratele unităților școlare,
făcând alocări suplimentare și, de asemenea, redistribuind componenta salarială. Vă
propun să facem același lucru și acum, dar cred că educația trebuie să ne unească și să
nu ne separe într-un demers politic care ar trebui să fie comun. Le mulțumesc
consilierilor din Comisia 4, pentru activitate și, în mod special, colegilor de la Direcția
financiară care, chiar subnumeric față de încărcătură, operând, a reușit să-mi furnizeze o
soluție de deblocare, pentru moment, a salariilor din unitățile școlare. Astfel, la capitolul
65 – Învățământ, majorăm subcapitolul învățământ preșcolar cu suma de 1.000.057 de
mii de lei; diminuăm subcapitoul invățământ secundar inferior cu suma de 241 de mii
de lei, majorăm subcapitolul învățământ secundar superior cu suma de 1.900.009 mii lei
și diminuăm subcapitolul alte cheltuieli în domeniul învățământului cu suma de
2.725.000 de mii de lei. Concret, asta înseamnă că am luat de la unitățile școlare care nu
cheltuiseră fondul de salarii și l-am redistribuit acolo unde se epuizase acesta și același
lucru l-am făcut și la capitolul cheltuieli materiale. Este un gest care poate părea corect,
dar, care, în subsidiar, ascunde o mulțime de probleme, de exemplu, 1- modul în care
funcționează rețeaua școlară în municipiul Constanța; 2 – faptul că prin această relocare
noi încurajăm conducătorii unităților școlare să cheltuie banii în prima jumătate a anului
și să rămână fără fonduri în a doua jumătate a anului în loc să îi încurajăm în a fi
planificați și drămuiți în utilizarea acestor resurse, chiar așa, insuficiente. Cred că rolul
Consiliului local ar trebui să fie acela de a aloca sume pentru educație, dar care să se
regăsească în normalitate și în excelență, în încurajarea excelenței, în prevenirea
abandonului școlar și așa mai departe, nicidecum în suplinirea găurilor provocate de o
subfinanțare generată de un criteriu...pe care nu vreau să-l calific, dar care se dovedește
a fi nefuncțional. Probabil că, undeva în luna noiembrie, vom face și aceste reglaje,
pentru a ne închide unitățile școlare, dar, iată că sunt deja probleme mari la
învățământul vocațional, la grădinițele cu program prelungit, la liceele tehnologice, la
Liceul cu program sportiv și, conform legii, dumneavoastră aveți posibilitatea de a
achita....de a ne spune nouă, executivul, să achităm aceste sume, abia la sfârșitul anului.
Acestea sunt cele două amendamente pe care am vrut să le fac proiectului de buget. Vă
rog să votați în consecință. Mulțumesc!
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim și noi, domnule primar! Dacă mai sunt amendamente de făcut?
Supun, atunci, la vot, primul amendament propus de domnul primar Decebal
Făgădău.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Amendamentul nr.2.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?

D-na Marioara Cojoc
Supun la vot întregul proiect nr.7 -proiect de hotărâre privind aprobarea
rectificării bugetului local pe anul 2016.
Cine este pentru? Împotrivă?
Dl.Decebal Făgădău
Aș vrea să mai iau puțin cuvântul.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog!
D-na Marcela Enache
Oricum, au fost 23 de voturi pentru.
Dl.Decebal Făgădău
Pentru că am încheiat amendamentele cu un amendament ce face referire la
educație, vreau să vă rog să participați la ședințele consiliilor de administrație ale
unităților școlare. De asemenea, întrucât această lege dispune primarului să numească
un reprezentant al primarului în consiliile de administrație, de parcă primarul ar avea o
sută de oameni, pregătiți, să meargă în mod voluntar la unitățile școlare, să înțeleagă și
să se implice în administrarea unei entități atât de importante pentru viitorul orașului
nostru, funcționarea unei școli. Eu nu am o sută de oameni pregătiți, care să facă parte
din consiliile de administrație ale unităților școlare ca reprezentanți ai primarului.
Tocmai de aceea, fac apel la toate partidele politice din Consiliul local, dacă prin
structurile dumneavoastră politice aveți oameni specialiști în educație, oameni care
doresc să se implice voluntar în buna funcționare a școlii, să-mi faceți propuneri
nominale și, fără a încerca să interpretez în cheie politică, îi voi numi ca repezentat al
meu, al primarului, în consiliile de administrație ale unităților școlare. Cred că nu
trebuie politizat managementul școlii. Tocmai de aceea aș vrea să condamn și
eventualele înlocuiri de directori de școală pe criterii politice.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim! Proiectul a trecut, proiectul nr.7.
D-na Marcela Enache
Cu 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul nr.8:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local pe
trimestrul II pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.9:
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli al R.A.T.C. Constanța pentru anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Intevenţii din partea dumneavoastrã?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.10:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016 al R.A.E.D.P.P. Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Comentarii?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.11:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și
cheltuieli pe anul 2016 al R.A.D.E.T. Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Comentarii? Analize? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Proiectul nr.12 este retras. Punctul nr.13:
„Proiect de hotărâre privind achiziția serviciului de specialitate a unui
expert parte care să asigure apărarea intereselor municipalității în dosarul civil nr.
2711/99/2016 aflat pe rolul Tribunalului Iași, în vederea efectuării expertizei
contabile.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumim!
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D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.14:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 5, cap. VII din HCL nr.
312/2015 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumim frumos!
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul nr.15:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Protocolului privind încasarea de
către Serviciului Public de Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local a
taxelor gestionate de către Serviciul Public Comunitar Regim Permise de
Conducere şi Înmatricularea Vehiculelor Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dacã aveţi comentarii?
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumim frumos!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.16:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare a activității de voluntariat în cadrul Serviciului Public de Impozite,
Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Vã rog!
Dl.Victor Constantin
Am o scurtă întrebare. Am citit regulamentul și vreau să vă întreb dacă acești
voluntari au acces la informații....la date cu caracter personal, fiind vorba de date
fiscale, și ar însemna că ei au acces la toate datele cetățenilor și de aceea am vrut să vă
întreb așa ceva.
Dl.Decebal Făgădău
Domnule consilier, îmi permit să vă răspund eu, cu toate că în sală sunt colegii
mei de la Serviciul Public de Impozite și Taxe. Consiliul local nu poate reglementa ceva
ce contravine legii, ori, accesul la datele cu caracter personal este reglementat de lege.
Tocmai de aceea nu veți găsi nicio referire acolo, pentru că este o lege. Regulamentul se
subscrie, nu doar acestei legi, ci tuturor legilor, privind secretul fiscal, secretul persoanei
și așa mai departe.
D-na Marioara Cojoc
Sunteți mulțumit, domnu᾿consilier, de răspuns. Supun la vot proiectul.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumim frumos!
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D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.17, cu vot secret:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării art. 2 din HCL nr.
108/2015 privind aprobarea Statutului modificat și completat al Asociației de
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

Dezvoltare Intercomunitară ”Zona Metropolitană Constanța” și a modificărilor
care decurg din calitatea de membru al asociației.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Așteptăm propuneri?
D-na Marcela Enache
Sunt și propuneri pe buletinele de vot. Este proiectul care are și propunerile în conținut.
Dumneavoastră, domnule primar, și dl.Răsăuțeanu ca supleant.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Amândoi, da, pentru că este un supleant în situația în care nu poate să meargă domnul
primar.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Amândoi se votează, și titularul și supleantul, doamnă.
D-na Marioara Cojoc
Așteptăm rezultatul votului, pentru a trece la următorul punct.
Dl.Decebal Făgădău
Explicitați, asta. Explicitați, doamna Enache.
D-na Marcela Enache
Deci, pentru punctul nr.17 erau deja nominalizați în conținutul proiectului două
persoane: domnul primar, în calitate de titular, deci de reprezentant al unității administrativteritoriale, și supleant domnul viceprimar Răsăuțeanu, în calitate de supleat în situația în care
domnul primar nu poate să fie prezent la ședință. Deci, se votează ambele persoane.
-

X–

D-na Marcela Enache
Dacă s-a votat, comisia de numărare...
D-na Marioara Cojoc
Rugăm comisia de numărare să se întrunească.
- X–

-

D-na Marioara Cojoc
Rezultatul pentru punctul 17:
Decebal Făgădău
- 21 de voturi pentru, 2 voturi anulate;
Răsăuțeanu Costin Ioan
- 21 de voturi pentru, 2 voturi anulate.
Supun la vot întregul proiect.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumim !
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D-na Marioara Cojoc
Punctul 18:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr. 62/2014 privind
aprobarea metodologiei de vânzare a bunurilor imobile (terenuri şi/sau clădiri)
aparţinând domeniului privat al municipiului Constanţa.”
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

iniţiator: primar Decebal Făgădău;
De asemenea, avem vot secret, aici., 7 consilieri. Așteptăm propunerile grupurilor
politice. Domnul consilier Vișan.
-

Dl.George-Gabriel Vișan
Din partea Partidului Social Democrat, fac următoarele propuneri: d-na Cojoc Marioara,
dl.Teodor Patrichi, dl.Dede Perodin și dl.Andreiaș Marius.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim! Alte propuneri?
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Domnul Alexandru Zbara, din partea PMP.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim! Dacă mai sunt propuneri?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
De la PNL, dl.Constin Avătavului și d-na Mihaela Andrei.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Împreună cu doamna secretar, considerăm că trebuie să așteptăm
multiplicaea buletinelor de vot, să votăm și apoi să mergem la următorul punct.
D-na Marcela Enache
Pe buletinul de vot aveți două rubrici: „DA” și „NU”. Deci, când veți primi buletinul de
vot aveți douăr rubrici ”DA”și ”NU”; unde sunteți de acord, înconjurați „da!; nu sunteți de
acord, înconjurați „nu”. Da? Imediat veți primi și buletinele de vot. Deci, rugăminea e să
înconjurați pentru fiecare persoană în parte și nu în grup, pentru că ne-a explicat doamna Irinela
că din această cauză au fost anulate două buletine de vot, că au fost înconjurați amândoi de
‚Da’. Deci, vă rugăm frumos, faceţi un efort şi înconjuraţi pentru fiecare în parte „DA” sau
„NU”, după cum consideraţi, ca buletinul de vot să fie valabil. Mulţumim frumos!.
- X–
D-na Marioara Cojoc
Rugăm comisia de numărare a voturilor să se întrunească.
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- X–
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, vă rugăm să vă reîntoarceţi în sală. Vă reamintesc că suntem în
plină şedinţă, suntem de abia la punctul 18. Vă rog să vă reocupaţi scunele pentru a asculta
rezultatul votului şi pentru a supune la vot întregul proiect:
- Cojoc Marioara
- 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate;
- Patrichi Teodor
- 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate;
- Dede Perodin
- 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate;
- Andreiaş Marius
- 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate;
- Zabara Alexandru
- 22 de voturi pnttru; 1 împotrivă; 0 anulte;
- Avătavului Costin
- 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate;
- Andrei Mihaela
- 23 de voturi pentru; 0 împotrivă; 0 anulate.
Supun la vot întregul proiect nr.18.
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- X–
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, vă rugăm să ne întoarcem în sală, dacă se poate. Suntem în plină
şedinţă a Consiliului local, pentru a vă anunţa....

Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumim frumos !
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 19:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de acțiuni sau de lucrări de
interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dacă se poate și puțină liniște?!Comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Da, vă rog frumos! Îmi cer scuze!
D-na Adriana Arghirescu
Am un comentariu la această hotărâre de consiliu local, deoarece, în comisia de
specialitae am solicitat dacă există o metodă de raportare a acestor activități desfășurate de cei
156 de persoane care efectuează în acest moment ore de abilitate dirijate de Spațiile verzi. Cu
toții vedem cum arată orașul nostru, cât este de neîngrijit și atunci, solicităm să se introducă în
proiectul de hotărâre obligativitatea ca periodic, nu știu, trimestrial sau semestrial, să se
raporteze ce anume s-a realizat cu acești....cu aceste persoane care beneficiază de ajutor. De
asemenea, am solicitat dacă există o corelație între valoarea ajutorului social primit și valoarea
acestor ore prestate. Dacă se poate, domnule primar, vă mulțumesc!
D-na Marioara Cojoc
Doamna consilier, sunt amendamente sau doar întrebări pe care le formulați acum?
D-na Adriana Arghirescu
Amendamentul este cu raportarea, o nouă raportare trimestrială sau semestrială...Deci,
introducerea în hotărîrea de consiliu, că aici este o repartizare a zonelor...
D-na Marcela Enache
Este un plan de măsuri.
D-na Adriana Arghirescu
În care se execută aceste lucrări. Am înțeles, din discuții, că este un singur inspector din
Primărie cae coordonează 156 de persoane. Deci, este foarte greu de imaginat că ele pot fi...
Se fac comentarii în sală.
D-na Adriana Arghirescu
Așa am fost informați. Dacă nu este adevărat...
Dl.Decebal Făgădău
Da᾿de ce e foarte greu?
D-na Adriana Arghirescu
De ce e foarte greu? Păi, nu știm rezultatele. Asta solicităm.
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Dl.Decebal Făgădău
Am înțeles! Doamna Arghirescu, dacă îmi permiteți, vă propun următorul lucru. Haideți
să lăsăm proiectul așa cum este și pentru ședința următoare, lucrăm, noi doi, un proiect de
modificare a lui, astfel încât să stabilim și criteriile de performanță, și criteriile de raportare și
echivalarea fașă de ora de muncă prestată, că bănuiesc că acolo vreți să ajungem.
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Se fac comentarii în sală.

D-na Adriana Arghirescu
Sunt de acord.
Dl.Decebal Făgădău
La beneficiarii pe 416 să stabilim, domn᾿e, cât este salariul minim pe economie, 1250
lei, raportat la orele lucrate pe lună înseamnă atâta, practic, echivalentul unei ore de lucru
înseamnă atât. Tu beneficiezi de 400 de lei, dau exemplu, asta înseamnă că trebuie să muncești
12 ore. Și dumneavoastră vreți să creem un sistem prin care să-i putem ponta, urmări și în a
cuantifica munca lor. Sunt 100% de acord cu dumneavoastră. Chiar așteptam pe cineva
voluntar, din partea Consiliului local, care să vină și să ne ajute în elaborarea acestei planificări
și raportări. Vă propun să discutăm, pentru că propunerea este...o salut, sunt 100% de acord cu
ea. Și vă spun de ce mă interesează atât de mult. Pentru că, pentru etapa a doua a cartierului
Henri Coandă, nu vreau să mai încurajăm nemunca. Astfel, să bonificăm și să acordăm gratuități
celor care n-au de muncă, și să le asigurăm și niște consumuri din bugetul local, și vreau ca toată
lumea să aibe o contraprestație socială. Tocmai de aceea, principiul acesta de echivalare al
contraprestației este extrem de important și, dacă noi, acum, plecăm de la 416 și mergem la
beneficiarii oricărui tip de ajutor pe care-l acordă comunitatea către semenii săi, este binevenit.
D-na Marioara Cojoc
Doamna consilier?
D-na Adriana Arghirescu
Da, de acord.
D-na Marioara Cojoc
Deci, putem supune la vot proiectul nr.19.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulţumesc frumos !
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 20:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de utilizare a sistemului
de bike-sharing din municipiul Constanța și stațiunea Mamaia. »
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Comentarii? Avem înscrieri la cuvânt, dar acestea vor fi...
Dl.Sorin Belu
Păi, ce rost mai au după ce consilierii votează?
Se fac comentarii în sală. (Să-l ascultăm.)
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Dl.Sorin Belu
Bună ziua! Sunt Belu Sorin, de la grupul civic ”Baricada verde”. Am studiat
regulamentul și la punctul 4 este menționat timp maxim 2 ore de mers cu bicicleta. O să vedem
că 2 ore pentru orașul Constanța...Întrebarea este: este pentru plimbare sau pentru deplasarea
cetățenilor dintr-un punct în altul...față de a avea mașină sau mijloace de transport în comun,
deci pentru eco. Dacă este pentru deplasare spre locul de muncă, vă aduc la cunoștință că în
multe cartiere ale orașului, gen CET, Palas, Brătianu nu există loc de închiriat ca să mergi spre
Nordul orașului sau Sudul orașului...Da, domn᾿ primar, pentru că e foarte important, pentru că
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D-na Marioara Cojoc
Vă rugăm! Sigur că da. Haideți, vă ascultăm, stimate domn.

se pare că dumneavoastră nu sunteți biciclist, și o să vedeți de ce fac și amendamentul cu
...”dacă vrem să ne plimbăm”. Pentru că în momentul...dacă veniți dinspre Mamaia spre oraș o
să avem cu toții surpriza că atunci când o să ajungem în dreptul Cazinoului, n-o să aveți timp
de 2 ore, să stați pe ceas, pentru că n-o să aveți unde pune bicileta, pentru că trebuie să așteptați
10 minute până se eliberează un loc de parcare sau cel care pleacă își ia bicicleta. De-asta zic, nu
știu cine a făcut acest regulament, dar are multe hibe. Propun celor de la PMP și PNL ca acest
punct 20 să-l suspende sau să vină cu amendamente.
Dl.Decebal Făgădău
Ai terminat? Pot să vorbesc și eu?
Dl.Sorin Belu
Da.
Dl.Decebal Făgădău
Bine. Mulțumesc! În primul rând, propuneri pot face eu și fiecare dintre consilierii
locali. Unu. Doi...
Dl.Sorin Belu
Asta știam și de-asta...Pentru că am văzut că nu e transparență, nici măcar pe site nu se
spune, niciodată, de aceste comisii, când sunt. E foarte important, domnu᾿ primar.
Dl.Decebal Făgădău
Bine. Nu vreau să intru în dialog cu tine, vreau să-ți răspund... Mulțumesc! Având
experiența dezbaterilor cu tine în care am dezbătut și n-am făcut nimic, eu nu retrag proiectul de
pe ordinea de zi. Unu. Doi. Noi am gândit un sistem de bike-sharing în funcție de sursa de
finanțare pe care am identificat-o în anul 2009 când eu am scris acest proiect, nu tu.
Dl.Sorin Belu
Știu asta.
Dl.Decebal Făgădău
Bun.Trei.
Dl.Sorin Belu
Și care trebuia aplicat încă din 2014...
Dl.Decebal Făgădău
El a fost gândit pentru zona de adresabilitate: 1 – cartierele dormitor pe care le vizează,
crearea unei promenade, a unui traseu, nicidecum să mergi cu bicicleta până la CET sau până în
Cumpăna. Urmează, în etapa a doua, să extindem acest sistem de bike-sharing. Dar, pentru a
finaliza proiectul, eu nu accept o dezbatere la nesfîrșit cu tine.
Dl.Sorin Belu
Bun.
Dl.Decebal Făgădău
Ca să ne înțelegem !
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Se fac comentarii în sală. (V-am ascultat.)
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Dl.Sorin Belu
Atunci, întrebarea este, dar hai...Nu, are importanță, nu putem nici... dialoga...

Dl.Decebal Făgădău
Proiectul este perfectibil. Tocmai de aceea vă propun ca acest regulament, care este
studiat și importat, după Cluj, Timișoara, unde funcționează proiectele de bike-sharing…
Dl.Sorin Belu
Da, dar au și piste. Trebuie specificat lucrul acesta. Au piste sau n-au piste ?
Dl.Liviu Tramudana
Domnu᾿ Belu, aici nu este o dezbatere publică. Vă rugăm să luați loc. Vi s- dat cuvântul.
Vă rog să luați loc.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Da, tocmai de aceea, domnilor consilieri, vă rog, votați acest regulament, să scap odată
și să implementăm proiectul. Mulțumesc!
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Mai avem o intervenție. Domnu᾿ consilier, vă rog!
Dl.Victor Constantin
Mulțumesc! Față de ce a zis domnul Belu, ziceam să facem și noi o mică informare.
Este un proiect foarte bine venit. Ne-a venit nouă la comisie, acest regulament, și am avut
câteva propuneri...
Dl.Decebal Făgădău
Și care au fost însușite.
Dl.Victor Constantin
El, în forma în care este, bănuiesc că este O.K. să mergem mai departe. Și vroiam să
anunț doar un singur lucru, regulamentul ar fi putut fi modificat dacă proiectul intra mai
devreme în aplicare. O componentă a proiectului însemna achiziția, iar cealaltă era...de 9 luni de
zile în care costurile de derulare a proiectului erau cu finanțare nerambursabilă. Ori, această
componentă a proiectului nu a putut fi...accesată, să zic, și atunci, nu am avut...nu avem
încă...feet-back, da? dacă este bine să avem două ore, trei ore...cinci ore și ne-am oprit la două.
O să-l votăm, în forma în care este regulamentul, dar urmează să...
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Dl.Victor Constantin
Da. Corect. Și punctul meu de vedere este același și e un răspuns la...
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Dl.Decebal Făgădău
Domnu᾿consilier, aveți la îndemână acest instrument, de modificare a hotărârii care
aprobă regulamentul. Tocmai de aceea, chiar vă rog, dacă veți constata că după finalizarea
proiectului și utilizarea sistemului de bike-sharing, apar deficiențe, chiar vă rog, noi, și le voi da
chiar mandat politic colegilor din PSD să susțină orice modificare care face acest proiect viabil
și funcțional. Tot, pentru că am văzut că sunteți apropiat de acest proiect, vă rog, veniți cu
propuneri, astfel încât, în etapa a doua de dezvoltare a proiectului, să știm pe ce direcții o luăm.
Noi vă vom prezenta ce proiect avem, astfel încât dumneavoastră să puteți face, așa cum ați
putut face și pe regulament, corecții, modificării, astfel încât rezultatul să fie un proiect de bikesharing, iar cel care închiriază bicicleta nu cred că este interesat dacă eu sunt de la PSD și
dumneavoastră de la PNL. Tocmai de aceea, vă propun să depășim acest moment și să-l
actualizăm după ce-l vedem la treabă, nu așa, după ”ce-am citit”, pentru că, dacă el este făcut
după două orașe unde funcționează sistemul, mi se pare ciudat să ne dăm noi cu părerea dacă nu
avem unul referențial. Mulțumesc !

D-na Marioara Cojoc
Sigur că da. Dacă mai sunt comentarii la acest punct? Dacă nu, supun la vot punctul
nr.20.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 21:
”Proiect de hotărâre pentru 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;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 22:
” Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea HCL nr. 34/2016 privind
aprobarea costului mediu lunar de întreținere și a contribuției lunare de întreținere
datorată de persoanele vârstnice la Căminul pentru persoane vârstnice Constanța pe anul
2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 23:
„Proiect de hotărâre pentru modificarea alin. 1 al art. 6 din HCL nr. 65/2011
privind aprobarea ”Programului de construire unități locative modulare în municipiul
Constanța și lucrări tehnico-edilitare aferente ” – Campusul Social Henri Coandă,
Ștefăniță Vodă.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem vot secret.
D-na Marcela Enache
Avem buletine de vot.
D-na Marioara Cojoc
Trei consilieri locali, în comisie. Prin urmare, așteptăm propunerile grupurilor politice.
Vă rog, domnilor!

D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Un alt grup politic.
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D-na Irinela Nicolae
De la PSD, dl.Vișan George și dl.Dede Perodin.
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D-na Marcela Enache
Deci, trebuiesc făcute trei propuneri pentru această comisie.

Dl.Secil-Givan Cantaragiu
De la PMP, îl propunem pe dl.Cătălin Papuc.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Da, nu am cum să-l uit pe dl.andrei Popescu. Dacă mai sunt propuneri?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Da, noi îl propunem pe dl.Andrei Popescu.
D-na Marioara Cojoc
Iată! Așteptăm multiplicarea buletinelor de vot. Votăm. Vă rog să nu părăsiți sala.
D-na Marcela Enache
Pe buletinul de vot au fost înscrise patru propuneri, dar trebuiesc doar trei consilieri. Ca
să știți când votați.
- X–
D-na Marioara Cojoc
Rog comisia de numărare a voturilor să se întrunească.
- X–
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, vă rog să vă reocupați locurile! Anunțăm rezultatul votului pentru
punctul 23. Vă rog frumos, puțină liniște în sală!
- Vișan George
- 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Dede Perodin
- 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
- Papuc Cătălin
- 12 voturi pentru, 10 împotrivă, 1 anulat;
- Popescu Andrei
- 11 voturi pentru, 11 împotrivă, 1 anulat;
- Rusnac Vasile
- 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 anulate;
- Iusuf Murat
- 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 anulate.
Supun la vot întregul proiect 23.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
Se fac comentarii în sală. (Se grăbește, doamna Cojoc.)
D-na Marcela Enache
Deci, dumneavoastră ați votat împotrivă, da?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Deci,
Cine este pentru?
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D-na Marioara Cojoc
Vi l-am citit, stimate domn. Dacă vreți, îl mai citesc încă o dată. Am citit prea repede.
Nicio problemă!
- Vișan George
- 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate.

20

Se fac comentarii în sală.(Care este rezultatul final, că nu știm?!)

Este suficient de rar? Mulțumesc!
Dede Perodin
- 23 de voturi pentru, 0 împotrivă, 0 anulate;
Papuc Cătălin
- 12 voturi pentru, 10 împotrivă, 1 anulat;
Popescu Andrei
- 11 voturi pentru, 11 împotrivă, 1 anulat;
Rusnac Vasile
- 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 anulate;
Iusuf Murat
- 15 voturi pentru, 1 împotrivă, 7 anulate.
Primii trei consilieri, despre aceștia vorbim, care vor face parte din această comisie:
Vișan George, Dede Prodin și Papuc Cătălin. Suficient de clar.Și ceilalți doi membri: Rusnac
Vasile și Iusuf Murat, din partea cultelor.
-

D-na Marcela Enache
Da, dumnealor au făcut parte, și au rămas în componența comisiei, fiind desemnați de
către Arhiepiscopie, dl.Rusnac Vasile, și dl.Iusuf Murat de către Uniunea.... Cultul musulman.
Deci, dumnealor au rămas în comisie și au fost desemnați doar trei consilieri locali, cum vi i-a
amintit și doamna președinte, dl.Vișan, dl.Dede și dl.Papuc Cătălin care au întrunit numărul de
voturi. Urmează ca întregul proiect de hotărâre să fie supus votului.
D-na Marioara Cojoc
În acest moment, supun, din nou, votului dumneavoastră, punctul 23 de pe convocator.
Cine este pentru? Împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 11 voturi împotrivă, da?
Se fac comentarii în sală. (Împotrivă, da.)
D-na Marioara Cojoc
Abțineri?
D-na Marcela Enache
Au fost 11 voturi împotrivă și 12 voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Deci, putem trece la punctul 24, domnilor consilieri? Mulțumesc frumos!
D-na Marcela Enache
Deci, proiectul a trecut cu majoritate simplă.
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D-na Marioara Cojoc
Comisia de numărare, vă rog să vă întruniți.
- X–
D-na Marioara Cojoc
Vă rugăm să nu uitați să și introduceți buletinul de vot în urnă după ce ați votat!
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D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.24:
” Proiect de hotărâre privind ocuparea temporară a funcției publice de conducere
de director executiv al Serviciului public comunitar local de evidență a persoanei din
cadrul aparatului de specialitate al Primarului municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
De asemenea, este un proiect de hotărâre cu vot secret.Ați primit buletinele de vot. Dacă
vorbesc cumva prea repede, vă rog să-mi atrageți atenția. Defect profesional.Votăm și așteptăm
rezultatul votului.
- X-

- X–
D-na Marioara Cojoc
Avem rezultatul pentru proiectul nr.24. Vă rog, puțină liniște, pentru a putea înțelege
toți domnii consilieri despre ce este vorba.Vă rog frumos!
- Gorpin-Predescu Loredana-Sorina
- 21 de voturi pentru, 2 împorivă, 0 anulate.
Trecem la votarea proiectului în întregime. Proiectul 24, despre acesta este vorba.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.25:
” Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 81/2016 privind aprobarea
statului de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase, precum și modificarea HCL nr.
269/2015 privind organigrama Spitalului Clinic de Boli Infecțioase.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Comentarii? Supun la vot.
Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.26:
” Proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei de analiză și verificare a
modului de exercitare a dreptului de administrare asupra imobilelor de către unitățile de
învățământ preuniversitar de stat.”
iniţiatori :consilieri locali Trandafir Raluca, Cojoc Marioara, Câmpeanu Adriana,
Nicolae Irinela, Florea Răzvan Ionuț ;
Amintim aici: avem nevoie...din această comisie fac parte doi consilieri locali, în care
președintele comisiei nr.4 est, de drept, și președintele acestei comisii de analiză și verificare.
Prin urmare, mai așteptăm o propunere a grupurilor politice pentru cel de-al doilea loc de
consilier local. Domnul vișan, vă rog!
Dl.George Gabriel Vișan
Din partea Partidului Docial Democrat o propunem pe doamna consilier Cojoc
Marioara,
D-na Marioara Cojoc
Alte propuneri, dacă sunt? Mulțumesc! Așteptăm multiplicarea buletinului de vot și
votăm. Așteptăm rezultatul.
D-na Marcela Enache
Putem să trecem la următorul, care-i tot cu buletin de vot.

D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.27:
”Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
funcționare al Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al municipiului Constanța.”
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X–
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-

-

iniţiatori:
consilieri locali Trandafir Raluca, Cojoc Marioara, Câmpeanu
Adriana, Nicolae Irinela, Florea Răzvan Ionuț
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.28:
„Proiect de hotărâre privind desemnarea unui viceprimar în Comisia locală de
fond funciar.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem, de asemenea, vot secret. Propuneri?
D-na Marcela Enache
Buletin de vot.Deci, unul dintre viceprimari. Cine face propuneri?
D-na Marioara Cojoc
Domnul consilier, vă rog!
Dl.George-Gabriel Vișan
Îl propunem pe domnul viceprimar Răsăuțeanu Costin.
D-na Marioara Cojoc
Băbuiesc că nu mai avem nici o altă propunere.

-

- X–
D-na Marioara Cojoc
Rog comisia de numărare a votului să se întrunească pentru punctul 26, vă rog!
- X–
D-na Marioara Cojoc
Vă rog să rămâneți și pentru punctul 28, comisia de numărare. Rezultatul votului pentru
punctul 26:
Trandafir Raluca
- 22 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 anulate;
Cojoc Marioara
- 22 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 anulate.
Supun la vot întregul proiect 26.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Așteptăm rezultatul la proiectul 28.
-

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
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D-na Marioara Cojoc
Rezultatul votului pentru proiectul 28:
Răsăuțeanu Costin-Ioan
- 22 de voturi pentru, 1 împotrivă, 0 anulate.
Supun la vot întregul proiect 28.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim frumos!
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-

X-

D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul nr.29:
” Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al
municipiului Constanța în Consiliul de administrație al Spitalului Clinic de Boli
Infecțioase Constanța. ”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici ne trebuie propuneri pentru doi consilieri locali, unul cu studii economice, și un
consilier supleant. Rog reprezentanții grupurilor politice să facă propuneri.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Da, cu studii economice.
D-na Marcela Enache
Unul din ei.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
De la PNL, o propunem pe doamna Câmpeanu Adriana, de profesie medic.
D-na Irinela Nicolae
Din partea PSD, pe dl.Geoge Vișan, de profesie economist.
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Din partea PMP, pe dl.Cantaragiu Secil-Givan.
D-na Marioara Cojoc
Pentru titulari avem aici, da, propunerile? Și mai avem propuneri pentru un con silier
supleant. Un membru supleant în această comisie. Dacă mai avem propuneri?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Da, deci, ne trebuiesc doi consilieri titulari și un supleant.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Doi consilieri titulari și un membru supleant.
Dl.Costin Avătavului
Îl propun și pe dl.Andrei Popescu.
D-na Marcela Enache
La supleanți, da? Da, la supleanți, dl.Popescu Andrei.
Se fac comentarii în sală.
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Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
Deci, reamintim, aici avem nevoie de doi consilieri care sunt titulari și un supleant. Au
fost trei propuneri pentru consilieri titulari și o propunere pentru supleanți.

D-na Marcela Enache
Cu vot secret, da. Se fac buletine de vot, imediat. Putem să trecem la punctul 30.
D-na Marioara Cojoc
Trecem la punctul nr.30, unde avem vot deschis:
”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 nevoie, în comisie, de 1 consilier local și doi consilieri locali supleanți. Votul
este deschis, cu două treimi. Așteptăm propunerile dumneavoastră.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Din partea PNL Constanța, propunem pe dl.Solomon Ioan și membru supleant
Constantin Victor.
D-na Marioara Cojoc
Dacă mai sunt propuneri?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Secil-Givan Cantaragiu
Din partea PMP îl propunem pe dl.Alexandru Zabara.
Se fac comentarii în sală.
Dl.George-Gabriel Vișan
Din partea Partidului Social Democrat îl propunem pe domnul consilier Mihăilescu
Cristian.
D-na Marcela Enache
Și ne mai trebuie o propunere pentru supleant.
D-na Marioara Cojoc
Domnu᾿consilier, mai aveți o propunere?
D-na Marcela Enache
Deci, încă o propunere pentru membru supleant.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Nu mai avem nici o propunere? Propun, din partea grupului PSD, pe dl.Dede Perodin.
Da, ca supleant.
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D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, știu că aveți și buletinele în față, pentru un alt punct, dar vreau să
mergem și pe acest punct care este cu vot deschis. Prin urmare, supunem la vot pentru proiectul
cu nr.30 de pe convocator. Avem cu vot deschis. Propunerile dumneavoastră trec cu două
treimi. Prima propunere: Solomon Ioan, pentru membru în comisia pentru vânzarea spațiilor
comerciale pe Legea 550.
Cine este pentru?

25

D-na Marcela Enache
Și acum îi supunem, pe rând, la vot.

D-na Marcela Enache
Avem 11 voturi pentru. Nu a trecut. Dl.Zabara.
D-na Marioara Cojoc
Dl.Zabara.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 12 voturi pentru. Nu a trecut.
Se fac comentarii în sală. (Nu trece nici o propunere.)
D-na Marcela Enache
Mihăilescu Cristian.
D-na Marioara Cojoc
Dl.Mihăilescu Cristian.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 12 voturi pentru. Nu a trecut. Domnul Constantin Victor.
D-na Marioara Cojoc
Dl.Constantin Victor.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 11 voturi pentru. Și dl.Dede Perodin.
D-na Marioara Cojoc
Dl.Dede Perodin.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 12 voturi pentru. Ne pare foarte rău, nu ați întrunit, niciunul dintre
dumneavoastră, numărul de voturi necesare pentru a fi propuși în aceste comisii. Deci, în Legea
550 și în normele de aplicare se face, în mod expres, mențiune că aceste persoane trebuiesc
votate cu două treimi din numărul consilierilor în funcție. Deci, ar fi trebuit să aveți, cel puțin,
18 voturi, fiecare din dumneavoastră.
Dl.Decebal Făgădău
Domnilor consilieri, democrația este frumoasă. Văd că raportul de forțe este echilibrat,
dar noi va trebui să deblocăm o comisie.
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Dl.Decebal Făgădău
Pentru că sunt solicitări pentru această comisie. Tocmai de aceea vă propun, liderilor
grupurilor politice, dl.Rezeanu, dl.Vişan, dl.Secil Cantaragiu, sã avem o consultare de douã
minute.
- X–
Dl.Decebal Făgădău
Reluaţi propunerile.
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D-na Marcela Enache
Să poată să funcționeze

D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, puțină atenție, vă rog! Reluăm propunerile pentru proiectul nr.30
de pe ordinea de zi. Așteptăm propunerile grupurilor politice în vederea completării comisiei
pentru vânzarea spațiilor comerciale în baza Legii 550. PSD nu mai are nici o propunere. Dar,
să amintesc, un consilier local și doi consilieri locali supleanți.
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Din partea PMP, dl.Zabara.
Dl.Decebal Făgădău
Pentru titular.
D-na Marioara Cojoc
Pentru titular, bănuiesc.
Dl.Cătălin-Florin Papuc
Da.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Din partea PNL, doi supleanți: dl.Solomon Ioan și dl.Constantin Victor.
D-na Marioara Cojoc
Reluăm votul.
D-na Marcela Enache
Sunt la comisia de numărare.
D-na Marioara Cojoc
Primul pe listă...
D-na Marcela Enache
Ca titular.
D-na Marioara Cojoc
Ca titular, dl.Zabara.
Cine este pentru? Împotrivă?
D-na Cristina Văsii
Îmi cer scuze, noi numărăm! Se poate să așteptați?
Dl.Decebal Făgădău
O.K.!
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- X–
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, anunțăm rezultatul votului pentru Spitalul clinic de boli infecțioase
Constanța - Consiliul de administrație, punctul 29 de pe ordinea de zi. Rezultatul votului este
următorul:
- Câmpeanu Adriana
11 voturi pentru, 9 ămpotrivă, 3 anulate;
- Vișan George
21 de voturi pentru, 2 împotrivă, 0 anulate;
- Cantaragiu Secil
12 voturi pentru, 10 împotrivă, 1 anulat.
Și, pentru membru supleant: - Popescu Andrei 15 voturi pentru, 6 împotrivă, 2 anulate.
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D-na Marioara Cojoc
Sigur că da. Evident.

Din comisie urmau să facă parte doi consilieri locali și un consilier supleant; unul cu
studii economice, din primii doi.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Ca număr de voturi. Numărul cel mai mare l-a întrunit dl.Vișan George. Al doilea este
dl.Cantaragiu care are 12 voturi din 23, deci, avem majoritate simplă, și dl.Popescu Andrei – 15
voturi în calitate de supleant.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Bun. Era discuția să fie nimin un economist, da, din cei doi consilieri.
D-na Marioara Cojoc
Da, unul cu studii economice...
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Da, unul să fie cu studii economice și celălalt, tocmai asta a fost ideea, să aibă
cunoștințe în domeniu, să fie medic de profesie. Noi considerăm că în problemele de
administrare a unui spital, e bine să implicăm și oamenii de specialitate.
D-na Marcela Enache
Deci, eu v-am explicat că singura condiție care era, era ca unul dintre membri să fie cu
studii economice. Au fost trei propuneri, au întrunit doar două persoane majoritatea simplă de
vot. Dintre titulari, vreau să spun că au fost trei propuneri. Ăsta este rezultatul votului
dumneavoastră.
D-na Marioara Cojoc
Supun la vot întregul proiect, dacă toți consilierii sunt în sală. Nu sunt.
D-na Marcela Enache
Vă rugăm frumos, dacă mai sunt și alți consilieri ieșiți din sală, se supune la vot și îi
rugăm să fie prezenți aici.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Ne uităm în stânga, în dreapta....dăm cu banul. Vă rog, supun la vot proiectul nr.29!
Cine este pentru? Împotrivă?
D-na Marcela Enache
Avem 12 voturi pentru și 11 împotrivă.
D-na Marioara Cojoc
Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Bun, majoritate simplă, proiectul a trecut. Reluăm procedura de vot la punctul 30, pe
propunerile deja avansate de grupurile politice. Vă rog, doamna secretar!
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D-na Marcela Enache
Nu, că avem 12 cu 11=23 de voturi. Majoritate simplă.

D-na Marcela Enache
Deci, puțină atenție, vă rugăm frumos! Pentru punctul 30, da?, unde aveam pentru
comisia de Lege 550, aveam două treimi din numărul membrilor.... validați. Pentru dl.Zabara, ca
membru titular în comisia de 550. Cine este pentru? Vă rog!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Numai un pic, doamnă!
D-na Marcela Enache
Da.
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Având în vedere rezultatul de la punctul precedent, noi schimbăm propunerea la punctul
30.
D-na Marcela Enache
Da, spuneți, vă rog!
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Îl propune pe dl.Solomon ca titular.
D-na Marcela Enache
Domnul Solomon Victor, ca titular.
Se fac comentarii în sală. (Solomon Ioan.)
D-na Marcela Enache
Pardon! Deci, dl.Solomon Ioan.
D-na Marioara Cojoc
Domnul Solomon Ioan – titular.
D-na Marcela Enache
Și Constantin Victor – supleant, da?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Da.
D-na Marcela Enache
Domnul Zabara era tot titular, da?
D-na Marioara Cojoc
Titular, da. Și iar nu avem supleanți.
D-na Marcela Enache
Da. Ne trebuiesc doi supleanți.
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Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Mihaela Andrei, ca supleant.
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D-na Marioara Cojoc
Avem nevoie, la punctul 30, de doi supleanți. Dacă mai aveți vreo propunere pentru un
alt membru supleant?

Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, credeți că putem vota? Vă rog, puțină atenție! Avem nevoie,
sublinier, de două treimi pentru a trece acest proiect. Dacă nu trece, asta e, nu funcționează
comisia în beneficiul cetățenilor Constanței. Dacă nu vă așezați, nu suntem atenți să votăm!
Repet, din comisie, un consilier local, ca membru și doi consilieri supleanți.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Supunem la vot prima propunere.
D-na Marcela Enache
Domnul Zabara,ca titular.
D-na Marioara Cojoc
Domnul Zabara, în calitate de titular.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Deci, 12 voturi pentru.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
O altă propunere pentru titular?
D-na Marcela Enache
Domnul Solomon Ioan.
D-na Marioara Cojoc
Domnul Solomon Ioan.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 11 voturi pentru,
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Un singur consilier local este titular.
D-na Marcela Enache
Vă rog, vreau să-număr. Deci, cine este pentru domnul Solomon Ion?

D-na Marioara Cojoc
Prima propunere?
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D-na Marcela Enache
Deci, 3 voturi ămpotrivă. Deci, 3 împotrivă și 20 de voturi pentru. Domnul Solomon Ion
a înrunit numătul de voturi, două treimi. Membri supleanți.
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D-na Marioara Cojoc
Împotrivă?

D-na Marcela Enache
Constantin Victor.
D-na Marioara Cojoc
Domnul Constantin Victor – membru supleant.
Cine este pentru?
D-na Marcela Enache
Avem 11 voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Împotrivă? Se abține cineva? Și acum ne blocăm iar.
D-na Marcela Enache
Deci, 11 pentru...
Se fac comentarii în sală.( Câți supleanțI?)
D-na Marioara Cojoc
Doi.
D-na Marcela Enache
Deci 11 pentru, au fost... Împotrivă, 12, probabil. Nu?
D-na Marioara Cojoc
Deci, avem două propuneri pentru supleanți, două locuri. Două cu două, oameni buni!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Și n-au fost decât 11 pentru.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Continuăm negocierrile politice și revenim la vot.
-

X–

D-na Marioara Cojoc
Votăm pentru consilierii supleanți din comisia pentru vânzare pe Legea 550. Prima
propunere pentru consilierii supleanți...
D-na Marcela Enache
S-a votat. Domnul Constantin Victor 11 voturi. Nu a trecut. Doamna Mihaela Andrei.
D-na Marioara Cojoc
Doamna Mihaela Andrei.
Cine este pentru?

Page

D-na Marcela Enache
Avem 20 de voturi pentru. Împotrivă? Este cineva împotrivă?
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Se fac comentarii în sală. (Toată lumea.)

D-na Marioara Cojoc
Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Deci, n-am avut decât 20 de voturi pentru, aici. Trei nu știu cum sunt.
D-na Marioara Cojoc
Reluăm votul pentru domnul Constantin Victor.
D-na Marcela Enache
Stați un pic, că nu știu, la doamna Mihaela Andrei am avut 20 de voturi pentru și trei
cum sunt? Trei sunt împotrivă, sunt abțineri? Cum sunt trei voturi, că trebuie să consemnăm.
Se fac comentarii în sală. (Sunt cele trei voturi de la PMP.)
D-na Marcela Enache
Și cum sunt? Sunteți împotrivă? Ca să știm să consemnăm.
Se fac comentarii în sală. (Împotrivă.)
D-na Marcela Enache
Și 3 voturi împotrivă. Dar a întrunit și doamna Mihaela Andrei numărul de voturi
necesar pentru a fi desemnată în comisie, în calitate de supleant. Și ne mai trebuie un supleant,
ca să terminăm această comisie.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Domnul Constantin Victor nu a întrunit numărul de voturi necesare. Mai avem nevoie
de o propunere.
D-na Marcela Enache
Mai aveți o propunere?
D-na Marioara Cojoc
Grupul PNL are vreo propunere pentru acest loc? O propunere pentru membru supleant
în comisia pentru vânzarea spațiilor pe Legea 550, vă rog! Nu aveți nici o propunere?
D-na Adriana Arghirescu
Popescu Andrei.
D-na Marioara Cojoc
Avem o propunere, dl.Popescu Andrei.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Iată salvarea politicii: independenții! Supunem la vot.
Cine este pentru domnul Popescu Andrei?
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D-na Marcela Enache
Nu văd. Doar 15 voturi pentru? Nu a întrunit numărul de voturi, dacă are doar 15.
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Se fac comentarii în sală.

Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
N-a trecut. Rămâne așa și gata, doar un supleant.
D-na Marioara Cojoc
Din partea grupului PSD îl propun pe dl.Cristian Mihăilescu.
D-na Marcela Enache
Nu putem pe dl.Mihăilescu, că nu și-a depus jurământul.
D-na Marioara Cojoc
Am înțeles.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Mai trebuie un supleant.
Se fac comentarii în sală.
Dl.George-Gabriel Vișan
Andreiaș Marius.
D-na Marioara Cojoc
O altă propunere: Marius Andreiaș. Ne concentrăm un pic.
Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
E membru supleant, oameni buni!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Eu v-am votat, domnu᾿Popescu, dumneavoastră nu.
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru. Supuneți proiectul în întregime.
D-na Marioara Cojoc
Acum, în sfârșit, supunem proiectul la vot. Punctul 30.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.31:
”Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor
care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva? Mulțumim!
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D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.

D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.32:
”Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care
aparțin domeniului privat al municipiului Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.33:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi
aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului
Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.34:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea
Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului
public şi privat din municipiul Constanţa.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul nr.35:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea tranzacției extrajudiciare dintre Primarul
municipiului Constanța, Consiliul local al municipiului Constanța, municipiul Constanța
și S.C. COMPREST UTIL S.R.L.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Comentarii, dacă aveți? Vă rog! Am înțeles...Întâi avem domnii consilieri care vor să
prezinte, să ia cuvântul și după aceea supun la vot dacă puteți vorbi și dumneavoastră.

Page

D-na Marioara Cojoc
Da. Domnul Popescu.
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Dl.Victor Constantin
Cu privire la acest subiect, din documentația pe care am citit-o, se pare că aceste
terenuri pot fi... foarte ușor le poate fi schimbată destinația, cu un acord din Primărie, astfel
încât noi nu vrem să fim responsabili pentru cedarea unui teren spațiu verde pe care, la un
moment dat, poate să apară o clădire. Este o tranzacție extrajudiciară. A fost o greșeală de
documentație, s-a suprapus...prin 2004. Printr-o cerere care s-a depus acum o lună sau două, a
apărut acest proiect. Noi nu susținem așa ceva.

Dl. George-Andrei Popescu
Da. În primul rând, am vrea să știm și noi, să se facă un raport, cine a greșit pentru
suprapunerea acestor terenuri. Pentru cei care nu știu, e vorba de un teren cumpărat, situat în
zona industrială, deci este un teren de 586 mp. Ulterior, dl.Curtazan a cumpărat și el 200 de mp,
pe aceste terenuri suprapunându-se 184 de mp. Nu cred că e atribuția noastră să facem această
tranzacție extrajudiciară și cred că ar fi mai mulți care și-ar dori să dea un teren de la periferie,
pe un teren fix în centrul Constanței, și spațiu verde. Deci, nu mi se pare normal să facem așa
ceva. Eu sunt împotriva acestui proiect.
D-na Marioara Cojoc
Deci, nu aveți amendamente. Pur și simplu ați explicat votul dumneavoastră...
Dl. George-Andrei Popescu
Amendamente?! Așa ceva nu trebuie să se facă...
D-na Marioara Cojoc
Am înțeles!
Dl. George-Andrei Popescu
Vă mulțumesc!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Păi, trebuie să vă înscrieți, în prealabil, pentru a cere acordul Consiliului local. Dar
trebuie să vă înscrieți, în prealabil, pe o listă, astfel încât sî știm și noi cine sunteți, pentru a vă
da cuvântul în ședința Consiliului local.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Domnilor consilieri, dacă sunteți de acord să-l ascultăm....Nu știu cine e.
Se fac comentarii în sală.(Supuneți la vot.)
D-na Marioara Cojoc
Păi, supunem la vot. Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală.
D-na Marioara Cojoc
Supunem la vot, oameni buni, democratic!
Cine este pentru, ca domnul, care nu știu cine e, să vorbească?
Se fac comentarii în sală.
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Dl.Ion Stelian Cristian
Mulțumesc! Sunt reprezentantul asociației ”Verde Urban”, o asociație care activează în
domeniul...principalul domeniu al întreținerii mediului înconjurător și al urbanismului. Aș vrea
să vă rog, referitor la acest proiect, fie să-l scoateți de pe ordinea de zi, să-l retrageți, dacă este
posibil, fie să votați împotrivă, pentru următoarele argumente:
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D-na Marioara Cojoc
Corect. Deci, toată lumea e pentru. Stimate domn, aveți cuvântul.

Este vorba de o tranzacție extrajudiciară care vrea să rezolve o chestiune litigioasă, să
evite un proces. Vă asigur că dacă va fi adoptat în felul actual, acest proiect, cu siguranță va
exista un proces pe rolul instanțelor judecătorești pornit de asociația ”Verde-Urban”, pentru
următoarele motive: așa cum s-a spus deja, litigiul pornește de la o suprapunere, de la o
chestiune legată de un teren aparținând unei societăți comerciale în zona Interioară nr.4, din câte
știu; pentru rezolvarea aceastei probleme s-a propus a i se atribui acestei societăți comerciale
alte loturi în Constanța, nu în zona periferică, ci în centrul orașului, vizavi de Parcul
”Tăbăcăriei”.Pe bd.Alexandru Lăpușneanu sunt două loturi, unul de 98 de metri, care figurează
cu destinația de parcare și alt lot de 124 de metri cu destinația de spațiu verde. Această
tranzacție, practic, conferă acestei societăți comerciale, în locul unui teren din zona Interioară
niște terenuri spații verzi din zona bulevardului Lăpușneanu, care este o zonă foarte vulnerabilă.
S-au organizat proteste ale locuitorilor din zonă pentru desființarea spațiilor verzi din acea zonă.
Exact în acea zonă, între aceste două terenuri, s-au primit...În imediata vecinătate, această
societate ridică...are autorizație de construire și ridică un bloc. Bănuiesc că are nevoie de aceste
terenuri pentru a-și asigura locuri de parcare. Dacă se asigură aceste locuri de parcare în acea
zonă, dumnealor au solicitat deja modificarea autorizației de construire, în sensul aprobării unei
supraetajări, unor modificări, pentru că au nevoie de o clădire și mai mare.
Vă rog să țineți cont de faptul că reprezentați interesele celor care v-au ales. Rog, cu
insistență, să analizați în profunzime această chestiune și, eventual, să o retrageți de pe ordinea
de zi, dacă nu sunteți siguri că e o decizie înțeleaptă. Repet, această tranzacție trebuie să evite un
litigiu, nu să creeze un litigiu. Vă mulțumesc!
Se fac comentarii în sală.
Dl. George-Andrei Popescu
Și ce obținem, domn᾿e, dacă o retragem! Trebuie respinsă.Clar.
Dl.Ion Stelian Cristian
Aveți cele două opțiuni. O puteți respinge, e la latitudinea dumneavoastră.
D-na Marioara Cojoc
Mulțumim frumos! Dacă mai sunt comentarii? Supun la vot proiectul 35.
Cine este pentru? Cine este împotrivă? Se abține...
D-na Marcela Enache
Avem 14 voturi împotrivă.
D-na Marioara Cojoc
Se abține cineva?
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D-na Marioara Cojoc
Proiectul nu a trecut. Sunt retrase punctele 36, 37, 38 și 39. Trecem la punctul 40:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 288/2015 privind acordarea
dreptului de uz și de servitute către S.C. Congaz S.A. asupra unui teren, domeniu privat al
municipiului Constanța, situat în str. Zmeurei nr. 3, pentru amplasarea unui branșament
și post de reglare.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?

36

D-na Marcela Enache
Avem 14 voturi împotrivă și 9 abțineri. Proiectul nu a trecut.

D-na Marcela Enache
Numai puțin! Trebuie să facem o precizare, am primit, ulterior, după ce v-am distribuit
dumneavoastră documentele, societatea nu se mai cheamă SC CONGAZ este SC ENG. Deci, cu
acest amendament vă rog frumos să supuneți la vot.
D-na Marioara Cojoc
Supunem întâi amendamentul?
D-na Marcela Enache
Este o corectură.
D-na Marioara Cojoc
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Punctul 41, și vă rog frumos să rămâneți în sală, că e vot secret, iarăși:
„Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentantului municipiului Constanța
în cadrul Adunării generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea”
Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Așteptăm propuneri.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Nu sunt propuneri în proiect.
Dl.George-Gabriel Vișan
Îl propunem pe domnul viceprimar Răsăuțeanu.
D-na Marioara Cojoc
Vom primi buletinele, votăm și vă rog să rămâneți...Mai sunt și alte propuneri? Nu.
După ce vom vota...Dau cuvântul doamnei secretar.
D-na Marcela Enache
Pe lângă materialele pe care le-ați primit dumneavoastră, respectiv proiectele de hotărâri
de consiliu, ați primit și o notă de informare cu privire la o adresă primită din partea
Tribunalului Constanța, în dosarul penal 2310/118/2015 în care trebuie să ne hotărâm dacă ne
constituim sau nu parte civilă în acest dosar. Dacă cu privire la această informare aveți de pus
întrebări sau observații, sau care este punctul dumneavoastră de vedere cu pribvire la această
informare.
D-na Marioara Cojoc
Întrebări? Intervenții?

Se fac comentarii în sală.
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D-na Marcela Enache
Deci, dosarul are termen pe data de 6 septembrie și noi ar trebui să dăm un punct de
vedere cu privire la faptul dacă ne constituim sau nu ne constituim parte civilă în acest dosar.
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Se fac comentarii în sală.

Dl.Ioan Solomon
Pentru recuperarea unui prejudiciu, ne constituim, da, dar nu cunoaștem speța.
D-na Marcela Enache
Da, ați primit-o pe e-mail fiecare din dumneavoastră, urmând să fie dezbătută în această
ședință. Ea nu a fost trecută în mod expres în convocator.
D-na Raluca-Andreea Trandafir
Pe principiul că și pentru un leu prejudiciu, trebuie să ne constituim parte civilă pentru
recuperarea acestuia, da, ne constituim parte civilă.
Se fac comentarii în sală.
- XD-na Marioara Cojoc
Rog comisia de numărare a voturilor să se întrunească.
- XD-na Marioara Cojoc
Avem rezultatul votului pentru proiectul nr.41: Răsăuțeanu Costin – 23 de voturi pentru,
0 împotrivă, 0 anulate. Supun la vot proiectul nr.41.
Cine este pentru? Împotrivă? Se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 23 de voturi pentru.
D-na Marioara Cojoc
Vă rog, domnilor consilieri, să rămâneți.
D-na Marcela Enache
Deci, puțină atenție. Cu privire la informarea de care am vorbit mai devreme, să
supunem la vot cele două situații. Prima, dacă sunteți de acord pentru constituirea ca parte civilă
în dosarul respectiv. A doua situație: nu ne constituim parte civilă în acest dosar. Deci,
Cine este pentru constituirea ca parte civilă în acest dosar?
Se fac comentarii în sală.( Toată lumea.)
D-na Marcela Enache
Toată lumea. Deci, avem 23 de voturi pentru. Atunci, vom înainta o adresă către
Tribunal în care spunem că în ședința din data de...cu numărul de 23 de voturi pentru, Consiliul
a stabilit că se constituie parte civilă. Da?
Se fac comentarii în sală. (Da.)
D-na Marcela Enache
Vă rog să se consemneze în procesul verbal și în acest sens vom face și adresa.
Mulțumim frumos!
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D-na Marioara Cojoc
Deci, ordinea de zi a fost parcursă. Domnul Alexandru Manda, din partea Asociației
elevilor...Vă rog, așteaptă de la începutul ședinței. Îmi cer scuze, domnu᾿Manda!

Dl.Alexandru Manda
Voi fi foarte scut. La fel cum a spus și domnul primar, am o rugăminte din partea
elevilor din municipiul Constanța. Vă adresez rugămintea să vă implicați activ pentru că doar
dacă există o simbioză între reprezentanții din Consiliile de administrație, cadrele didactice și
elevi vom reuși să rezolvăm problemele din sistemul educațional.
D-na Marioara Cojoc
Stimați colegi, declar închise lucrările ședinței de azi. Vă mulțumesc pentru participare!
La revedere!
PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,

Marioara Cojoc
SECRETAR,
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Marcela Enache

