ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL
Încheiat astăzi, 31.01.2017 orele 12°°, în şedinţa ordinară a Consiliului Local al
municipiului Constanţa.
La ședință participă: 26 de consilieri, din 26 de consilieri în funcție, 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. 334/2016.
Dl.Mircea Dobre
Putem începe, da? Bună ziua! A fost convocată ședința Consiliului local pentru data de
31 ianuarie 2017. Înainte de a intra în ordinea de zi, dau cuvântul doamnei secretar Marcela
Enache să facă câteva precizări legate de ordinea de zi propusă.
Dl.Decebal Făgădău
Și prezența.
D-na Marcela Enache
Bună ziua! Vreau să vă fac cunoscut că sunteți prezenți 26 de consilieri, deci avem
unanimitate, ședința este statutară. Și vreau să vă mai fac precizări cu privire la punctul 12
înscris pe ordinea de zi, privind schimbarea denumirii străzii Diana în strada Gheorghe
Dumitrașcu. Întrucât nu am primit avizul comisiei de la Prefectură, vom retrage acest proiect de
pe ordinea de zi, pentru că fără acest aviz este lovit de nulitate, și urmează să fie înscris pe
ordinea de zi a ședinței următoare, cum vom primi acest aviz. De asemenea, vreau să vă fac
următoarea precizare. Prin Ordonanța 100/2016 s -a modificat Legea 350 privind amenajarea
teritoriului, completându-se articolul 56 din lege cu un nou alineat, alineatul 7 care este formulat
astfel:”consilierii locali vor depune la președintele de ședință motivația în scris pentru votul
exprimat prin care aprobă sau resping documentațiile de amenajare a teritoriului sau de
urbanism, care se vor anexa la procesul verbal al ședinței”. Din acest motiv ați primit și
dumneavoastră o hârtie în care sunt menționate proiectele de urbanism care vor intra în ședința
de astăzi, urmînd ca dumneavoastră, pentru fiecare proiect, să motivați de ce aprobați, de ce
respingeți, semnați și la sfârșitul ședinței, vă rog frumos, să le depuneți la domnul președinte, că
vor fi atașate.
Dl.George Andrei Popescu
Și abținerea se motivează?
D-na Marcela Enache
Nu este menț ionat în lege decât aprobat sau respins. Motivat. Vă mulțumesc foarte mult!
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Dl.Mircea Dobre
Astăzi avem o ordine de zi principală, care are 33 de puncte din care a fost retras punctul
12. Dacă sunteți de acord cu ordin ea de zi propunsă:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Avem și o ordine suplimentară cu două puncte. Dacă sunteți de acord cu ordinea
suplimentară propusă:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem unanimitate, pentru.
Dl.Mircea Dobre
Dacă sunteți de acord cu întreaga ordine de zi a ședinței de astăzi:
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Avem o listă cu mai mulți domni și doamne care vor să se înscrie la cuvân, legat de
ordinea de zi. Întrucât lista este destul de lungă și în ședință nu putem rezolva chestiunile
ridicate, eu propun Consiliului ca cei care au puncte de vedere sau obiecțiuni, sau, mă rog,
sugestii și așa mai departe să se adrese comisiilor care sunt, care au ședințe publice și în care se
pot discuta în amănunt ceea ce doresc dânșii sau să facă în scris, către executiv, să fie analizate
propunerile. Asta este propunerea mea. Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală. (Am fost deja la comisii.)
Dl.Mircea Dobre
Ați fost la comisii. Deci au punctele de vedere expuse și prinse în proc esele-verbale ale
ședinței....
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Deci, cine este pentru această propunere?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Dar câți sunt? Câți sunt care sunt pe lista dumneavoastră?
Dl.Mircea Dobre
Sunt 6 persoane; unii care vor să vorbească la 8 puncte din ordinea de zi. Așa că, nu
putem treansforma ședința Consiliului într-o dezbatere publică, că nu asta e menirea ei; aici
facem cu totul altceva. Deci, revin la propunere. Cine este pentru?
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Se fac comentarii în sală. (Vroiam să expun o problemă legată de maxi-taxi...)
Dl.Mircea Dobre
Vă rog frumos, am supus la vot! Cine este pentru?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog, luați loc! Luați loc în sală. Votăm.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog frumos! Este o propunere. S-a votat. Dacă propunerea dumneavoastră...
D-na Marcela Enache
Au fost 15 voturi pentru, 11 voturi împotrivă, deci....
Dl.Mircea Dobre
Da. Deci, îi rugăm pe toți petenții să aibe în vedere, de-acum, să se prezinte la comisii, cu
puncte de veere bine argumentate, să-și expună punctul de vedere acolo sau să adreseze
executivului....
D-na Marcela Enache
Au fost și dezbateri publice....
Dl.Mircea Dobre
Da.
Se fac comentarii în sală. ( Am fost și la comisii și nu m-au primit. Altfel cum pot să mai
am un punct de vedere!?)
Dl.Mircea Dobre
Venind în timp util.
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog frumos! Nu fac dialog cu dumneavoastră, în sală. Discutăm după, dacă...Intrăm
în...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog să luați loc! Nu perturbați ședința Consiliului. Vă rog, luați loc în sală...
Dl.Mircea Dobre
Vă rog frumos, luați loc în sală!
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Se fac comentarii în sală. (Am luat foc în maxi-taxi și problema transportului în comun
credeți că nu e importantă? E inadmisibil!)
Dl.Mircea Dobre
Domnișoară, vă rog, luați loc în sală.
Se fac comentarii în sală. (Nu pot să discut o problemă importantă? E inadmisibil!)
Dl.Mircea Dobre
Nu puteți.....
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Domnu...Cine se ocupă de....? Înainte de a intra....
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Înainte de a intra în ordinea de zi, vreau să decernăm titlul de cetățean de onoare al
orașului Constanța doamnei Ileana Ploscaru. Vă rog, poftiți!
D-na Ileana Ploscaru
Vă mulțumesc din inimă! Este o onoare extraordinară, pe care o primesc, și emoția este
cu atât mai mare cu cât Vreau să vă spun că n-am terminat, încă, de a presta servicii în acest oraș,
sper să fie la fel de bune ca și până acum, dar mai am o singură dorință, în care vreau să vă
implic și pe dumneavoastră, pentru că este ceva legat de prestigiul acestui oraș, îmi doresc din
inimă să joc la teatru sub egida Teatrului Național din Constanța. Vă mulțumesc!
Aplauze.
Domnul primar Decebal Făgădău înmânează doamnei Ileana Ploscaru diploma de
cetățean de onoare, însoțită de cheia orașului.
Dl.Mircea Dobre
Vă rugăm să luați loc. Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1...
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Domnule președinte, o secundă!
Dl.Mircea Dobre
Vă rog, domnule consilier!Vreți să vă înscrieți la cuvânt?
Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Da, acum, înainte de a...
Dl.Mircea Dobre
Da, vă rog, vorbiți!
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Dl.Romeo-Caius Rezeanu
Da, înainte de a intra în dezbaterea convocatorului, profit de prezența domnului primar și
ș
dori
să ridic trei puncte, după părerea noastră, importante, vizavi de istoricul recent. Am dori
a
ca, pentru ședința de consiliu viitoare, domnul primar s ă ne prezinte un raport despre starea
socială, economică și de mediu a orașului, un raport succint, așa, pe înțelesul tuturor. În al doilea
rând, am dori să se constitui o comisie, din rândul consilierilor și Arhiepiscopiei. În urma
ultimelor, să spunem, discuții, pe care le-am avut cu reprezentanții Arhiepiscopiei, dacă
Arhiepiscopia Constanța este de acord să relocheze niște biserici situate pe...trotuare, pe
amplasamente...fără autorizație, noi ne vom obliga ca să rediscutăm situația Capelei tineretului
ca așezământ socio-medical pe locația respectivă. Pentru asta, pentru ședința următoare, am dori
să organizăm o comisie, în care să evaluăm stadiul...situația tuturor lăcașelor de cult din
Constanța, în momentul ăsta. Și trei: am dori să știm, dacă se poate cu un răspuns de data asta,
stadiul contractului cu o firmă de ecarisaj, din Constanța, la momentul acesta. Și, ca punct
suplimentar, dacă-mi este permis, nu mi se pare normal ca, pentru cineva care vrea să discute opt
punte de pe ordinea de zi, să nu dăm cuvântul unor persoane care vor să discute doar un punct.
Măcar două minute, acestor oameni. Pentru prestigiul Consiliului local Constanța ar trebui,
democratic, să le dăm voie să vorbească, măcar două minute, fiecare. Nu sunt decât șase
persoane, ori două minute, 12 minute. Mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Domnu᾿ primar.
Dl.Decebal Făgădău
Sărut mâna! Bună ziua! În primul rând, vreau să vă spun că ceea ce mi-ați solicitat
dumneasvoastră, oricum, o fac în mod uzual. Toți constănțenii vor primi , o dată cu înștiințările
de plată, un mesaj din partea primarului, un raport de activitate al anului încheiat și, de
asemenea, proiectele prioritare pentru anul 2017. Un raport succint, vă voi prezenta, vi-l voi
trimite prin e-mail, nu am nici un fel de problemă să fac acest lucru. Legat de a doua propunere,
mă bucur să văd că, la început de an, ați devenit mai înțelepți și apreciez atitudinea
dumneavoastră...
Dl.Horia-Marius Calimite
Am fost, tot timpul, înțelepți, domnu᾿ primar!)
Dl.Decebal Făgădău
Aveți dreptate, am interpretat eu greșit!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Decebal Făgădău
Tocmai de aceea, susțin înființarea unei comisii care să analizeze situația tuturor lăcașelor
de cult de pe raza municipiului Constanța, indife rent de apartenență. Și aici vă recomand, ca
opinie personală, să nu uităm că suntem un oraș multietnic și să analizăm nu doar bisericile ce
aparțin...sunt tutelate de Arhiepiscopie, ci toate lăcașele de cult și, de asemenea, și situația
cimitirelor, pentru că veți vedea, în următoarele ședințe de consiliu local, comunitatea
musulmană din Constanța are o problemă legată de spațiul pentru cimitir. Tocmai de aceea, vă
voi propune și hotărârile în sensul acesta. Legat de a treia solicitare, vreau să vă spun că puteți
face acest lucru cu prilejul fiecărei comisii. Veți adresa întrebări executivului, în scris. Secretarul
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municipiului însumează toate aceste solicitări și, binențeles că, executivul, atâta vreame cât va fi
condus de mine, vă va răspunde întocmai tuturor solicitărilor. Important este să existe acest
cadru, instituționalizat și organizat, tocmai pentru a înțelege foarte clar care este delimitarea între
Consiliul local ți executivul pe care îl conduc eu cu votul constănțenilor. Îl voi ruga pe domnul
viceprimar Babu ca, în săptămâna aceasta, să primiți fiecare dintre consilieri o informare din
partea direcției de specialitate, legată de situația serviciului de ecarisaj.
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc, domnule primar! Intrăm în ordinea de zi. La punctul 1 avem:
” Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului
Constanța din data de 28.12.2016.”
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 2:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2016.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.3:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 245/2015 pentru aprobarea
numărului și cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2015-2016
pentru elevi din învățământul preuniversitar de stat.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul 4:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 73/2016 pentru aprobarea
numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2015-2016
pentru elevii din învățămîntul preuniversitar de stat.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.5:
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„Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei 1A la HCL nr. 72/2016 privind
majorarea tarifului social pentru pensionari și persoane peste 60 de ani care nu realizează
venituri.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul 6:
„Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor cu
handicap grav în perioada iulie-decembrie 2016.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.7:
„Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 1 la HCL nr. 11/30.01.2007
privind aprobarea închirierii unor spații aferente cluburilor pentru persoane vârstnice.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.8:
„Proiect de hotărâre privind achiziționarea serviciilor de consultanță, asistență și
reprezentare juridică în vederea apărării intereselor Serviciului Public de Impozite, Taxe
și alte Venituri ale Bugetului Local.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Dl.George-Andrei Popescu
Aș dori să iau cuvântul.
Dl.Mircea Dobre
Vă rog, poftiți, domnu᾿ consilier!
Dl.George-Andrei Popescu
Da. Bună ziua! Am citit expunerea de motive a domnului primar. Nu neg că avem nevoie,
pentru serviciul de impozite și taxe, de achiziționarea unor avocați, dar nu cred că este un motiv
temeic, justificat pentru a lua din exterior. Propunerea mea este ca să mărim organigrama și să
mai angajăm juriști, pentru că am putea fi reprezentați mai bine și am ieși mult mai ieftin.
Dl.Victor Constantin
Dacă-mi permiteți!
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Dl.Mircea Dobre
Vreți să luați cuvântul? Poftiți!

Dl.Victor Constantin
Da. Vă mulțumesc, domnule președinte! Apropo de organigramă, din 248 de angajați să
existe doar trei consilieri juridici în acest serviciu pe care toată lumea îl laudă, deși, dacă
dumneavoastră nu cunoașteți, cheltuie 7 milioane de Euro ca să colecteze impozite, da!?! Un
milion de Euro numai pe chirii! Și ați văzut și refuzul doamnei director de a pune la dispoziția
consilierilor a unor documente, avem colegi care doresc înființarea unei comisii speciale de
analiză a activității acestui serviciu. Cum a spus domnul consilier, să mărim organigrama, mai
degrabă s-o reducem! În alte orașe există un serviciu public de evidență....de impozite și taxe
care funcționează cu 90 de persoane, iar în Constanța funcționează cu 250 și doar trei consilieri
juridici. Deci, avem de discutat pe această temă. Eu și întreg grupul nostru nu am vrea să bocăm
acest serviciu de consultanță juridică, însă trebuie discutată problema, în ansamblu, a serviciului
de impozite și taxe, de urgență. Mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Da, vă rog, domnule consilier! Poftiți!
Dl.Teodor Patrichi
Mulțumesc frumos! Doresc să fac precizarea că doamna director de la Serviciul de
impozite și taxe, atunci când a fost convocată la comisie, mă refer a doua oară, că prima oară a
fost destul de ciudată convocarea având în vedere că nici toți membri comisiei nu știau și nu și au dat acordul pentru această convocare, cel puțin eu aflasem în ziua aia și nu -i normal; iar a
doua oară când s-a prezentat doamna director a venit cu încă două doamne și cu toate actele
necesare și le-a pus la dispoziția comisiei, tot ceea ce a dorit comisia să ceară. A fost o discuție
foarte...foarte O.K., aș putea menționa, pentru că doamna director a pus la dispoziția comisiei și
a prezentat aceste documente. Faptul că la atâți angajați sunt doar trei consilieri juridici, nu
reprezintă o problemă, sunt companii care au mult mai mulți angajați și au doar trei consilieri
juridici. Deci, astea nu sunt neapărat anumite motive și îi rog să fie mai ăntemeiați în motive
când se expun....chestiuni...
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Mai aveți ceva de adăugat, că așa, nu mai terminăm?!
Dl.Victor Constantin
Și pentru colegul meu, dacă ați avea mai multe prezențe la comisie...
Dl.Mircea Dobre
Vă rog frumos!
Se fac comentarii în sală.
Dl.Mircea Dobre
Da. Bine. Supun la vot proiectul nr.8.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
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D-na Marela Enache
Avem 11 abțineri și 15 pentru. S-au abținut următorii consilieri: d-na Andrei Mihaela,
dl.Papuc Cătălin-Florin, dl.Constantin Victor, dl.Avătavului Costin-Valeriu, d-na Arghirescu
Adriana, d-na Câmpeanu Adriana, d-na Trandafir Raluca-Andreea, dl.Solomon Ioan, dl.Rezeanu
Romeo-Caius, dl.Caliminte Horia-Marius și d-na Văsii Cristina-Andreea.
Dl.Mircea Dobre
Mulțumesc! Proiectul nr.9:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de comunicare prin mijloace
electronice de transmitere la distanță a actelor administrative fiscale, actelor de executare
și a altor acte emise de organul fiscal local.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.10:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 278/30.09.2016 privind alocarea
unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Clubului Sportiv
Universitar Neptun Constanța în anul competițional 2016 -2017.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.11:
„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 competiția internațională
“Campionatul European de tineret-haltere-Eilat/Israel”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 12 a fost retras. Proiectul nr.13:
„Proiect de hotărâre pentru aprobarea Planului de Acțiune privind Energia
Durabilă al municipiului Constanța (PAED).”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
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Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.14:
„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 municipiului Constanța.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.15:
„Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 12/2016 pentru aprobarea
normativelor privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc
Primăria municipiului Constanța .”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.16:
„Proiect de hotărâre pentru închirierea unui număr de 2 spații administrative
pentru desfașurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului
Constanța .”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.17:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-extindere
imobil C2-spațiu comercial, stațiunea Mamaia, zona Casino sud -Teatrul de vară, investiție
realizată de SC Sevda Impex SRL.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.18:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu-construire
locuință individuală D+P+1E, str. Tabla Buții nr. 70, investitori Radu Ionuț și Florentina.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.19:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Călărași, str. Mihai Viteazul, str. Călugăreni și str. Ștefan Mihăileanu,
investitor Epure Elena.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.20:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Industriei Mici, incinta Kaufland, bd. 1 Decembrie 1918 și str.
Ardealului, inițiator SC Dobrogea Grup S.A.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru și o abținere. S -a abținut domnul Constantin Victor.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.21:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona
delimitată de str. Corbului (NE), str. ILCaragiale(NV) și cimitirul turcesc(S-SV), inițiator
S.C. Euro House Construct SRL.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.22:
„Proiect de hotărâre privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al
municipiului Constanța a unei suprafețe de teren în vederea creării unei căi de acces
pentru imobilul situat în str. B.P.Hașdeu nr. 71 .”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.23:
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„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 211/2011 privind însușirea și
aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului
Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.24:
„Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea S.C.
Enel Distribuție Dobrogea S.A. asupra unui teren situat în municipiul Constanța, str.
Traian fără nr. vis-a-vis de Judecătoria 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 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.25:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Manea Constantin
revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.26:
„Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Bolea Costică
ționar,
a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr.
revolu
341/2004.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.27:
„Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor
care aparțin domeniului privat al municipiului.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
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D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.28:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurii de închiriere a bunurilor imobile
din domeniul public al municipiului Constanța aflate în administrarea unităților de
învățământ preuniversitar de stat.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.29:
„Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 277/2014 privind predarea către
Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice prin Compania Națională de
Investiții "C.N.I." S.A. a imobilului - teren și construcție "Cazino Constanța" în vederea
consolidării și restaurării acestuia.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.30:
„Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort
Urban S.R.L. Constanța.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Aici avem buletine de vot. Vă rog să le distribuiți.
Dl.Costin Valeriu Avătavului
Pot să intervin cu ceva?
Dl.Mircea Dobre
Da, domnule consilier, vă rog, luați cuvântul!
Dl.Costin Valeriu Avătavului
Bună ziua! În legătură cu organizarea Consiliului de administraţie al S.C. Confort Urban
SRL, am fi dorit să cunoaștem și noi aceste persoane, să se prezinte, măcar; asta și la comisia
juridică. Nu știm despre cine este vorba. În afară de....Nici măcar CV-urile nu le-am primit. Am
văzut, la comisia juridică, pe scurt. Cunoaștem două persoane din...sau trei...Două, una, d-na
Frigioiu și... Am fi vrut să știm și noi pe cine votăm și cine sunt aceste persoane. Vă mulțumesc!
Dl.Mircea Dobre
Da, sunt CV-urile! Le puteți...
Dl.Costin Valeriu Avătavului
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Nu le-am primit nici pe e-mail, nici pe site nu le-am găsit...
Se fac comentarii în sală. (C.V.-urile sunt anexã la hotãrâre.)
D-na Marcela Enache
S-au scanat și CV -urile, nu?! Eu ṣtiam cã am scanat şi CV-urile.
Se fac comentarii în sală. (Da, s-au scanat și toate CV-urile.)
D-na Marcela Enache
S-au scanat și CV -urile.
Dl.Mircea Dobre
Uitați-vă cu atenție, cã sunt!
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Când s-au trimis proiectele de hotărâri, s-au scanat și CV-urile. Nu le-ați primit, CVurile? Nu?
Se fac comentarii în sală.
Dl.Costin Valeriu Avătavului
Și în comisie am fi vrut să se prezinte aceste persoane!
Se fac comentarii în sală.

-X Dl.Mircea Dobre
Rog comisia să-și intre în atribuțiuni.
-X –
Dl.Mircea Dobre
Avem procesul verbal încheiat de Comisia de numărare a voturilor și avem următoarele
rezultate:
- Claudiu Rădulescu
- 18 voturi pentru, 7 împotrivă, 1 anulat;
- Frigioiu Marcela Mariana
- 21 de voturi pentru, 4 împotrivă, 1 anulat;
- Darea Daniel
- 17 voturi pentru, 8 împotrivă, 1 anulat;
- Elena Vlad
-17 voturi pentru, 8 împotrivă, 1 anulat.
Deci, membrii Consiliului de administrație au fost votați de Consiliul local. Supun la vot
proiectul de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al SC Confort Urban.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut domnul Popescu.
Dl.Mircea Dobre
Punctul nr.31:
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„Proiect de hotărâre privind încheierea unui protocol între municipiul Constanța,
Maundier Fides SRL și Confort Urban în vederea realizării obietivului "Amenajare acces
incinta clădirii comerciale prin realizarea unui sens giratoriu din Șoseaua Mangaliei, FN,
zona pod Dorally Mall"
- inițiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru?...Vreți să luați cuvântul? Poftiți!
Dl.Costin Valeriu Avătavului
Legat de realizarea unui sens giratoriu pe șos.Mangaliei, iarăși, la comisia juridică, am
avut niște probleme în dezbaterea acestui subiect. Cred că mai mult de jumătate de oră am stat să
identificăm, să ne dăm seama unde va fi construit acest sens giratoriu, pentru că nu am primit un
plan de amplasament. Au fost mai multe variante, sub pod, pe pod, la baza mall-ului?! Am fi
dorit să primim și un studiu de trafic prin care să se demonstreze că este util acest pod. Din
întâmplare, eu trec zilnic pe-acolo, și vara, și știu și ce probleme sunt; este un drum european
care leagă orașul de restul litoralului, de Sudul litoralului, și d e multe ori se crează ambuteiaje
acolo. Nu știu dacă este util. Eu nu -mi dau cu părerea, pentru că nu sunt profesionist, dar aș fi
vrut să văd un studiu de trafic care să-mi spună utilitatea acestui sens giratoriu, iar mai apoi să
votăm realizarea acestui sens giratoriu.
Dl.Mircea Dobre
Domnu᾿ consilier, aș vrea să vă informez că nici un sens giratoriu nu se realizează fără un
studiu de trafic amănunțit, fără toate avizele de la toate organele interesate.... Dați-mi voie acum
să vorbesc și eu, da!?! Se iau avize inclusiv de la organele centrale, de la București, pentru acest
sens giratoriu. Deci, acest sens giratoriu nu se face așa cum spuneți dumneavoastră sau dați
impresia; dați impresia că ar veni cineva să facă un sens giratoriu. Nu. Este un obiectiv foarte
binre reglementat, cu toate avizele, pentru că realizarea unui sens giratoriu implică multe
chestiuni, inclusiv probleme legate de accidente, și cred că nimeni nu-și asumă răspunderea să
instaleze un așa obiectiv fără toate avizele care se cer în această situație.
Dl.Costin Valeriu Avătavului
Domnu᾿ președinte, nu am vrut să spun numai acest lucru, că s -ar face fără avize, știam
că vor urma aceste avize, ci și că am dori să primim, înainte să votăm, cel puțin, un plan de
amplasament să știm exact unde va fi amplasat acest sens giratoriu.
Dl.Decebal Făgădău
Dacă-mi permiteți, în calitate de inițiator al proiectului! În primul rând, cred că nu ați citit
proiectul de hotărâre. Acest acord statutează ce atribuții are fiecare parte interesată, n-are
legătură cu realizarea sensului giratoriu din punct de vedere urbanistic, al avizelor, al
autorizării,ci are legătură cu modul de decontare: responsabilitatea cui este. Ori, municipiul are
un contract de delegare către Confort Urban, iar investitorul, pentru a-și putea deduce din punct
de vedere contabil toată investiția impusă de reglementările urbanistice, avea nevoie de acest
protocol tocmai pentru a lucra, iar, ulterior, să se statuteze foarte clar ce titualtură poartă
autorizația de construire, cum se face transferul, cum se evidențiază în contabilitatea
municipiului și ulterior în contabilitatea SC Confort Urban. Deci, noi reglementăm doar cadrul
juridic necesar realizării investiției. Asupra oportunității investiției s -au pronunțat deja consilierii
locali în momentul în care au statutat hotărârea prin care se realizează acet sens giratoriu. Deci,
nu puteți să reveniți acum, pe baza unei neînțelegeri a momentului în care ne aflăm. Repet.
Reglementarea urbanistică există, certificatul de urbanism există, comisiile, inclusiv comisia de
circulație internă și comisia de circulație lărgită, au fost întgrunite, proiectul a fost stabilizat,
altfel nu ar fi ajuns în fața dumneavoastră.
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Dl.Mircea Dobre
Mulțumim, domnule primar, pentru precizări! Supun la vot proiectul de hotărâre.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru și o abținere. S-a abținut doamna Văsii.
Dl.Mircea Dobre
Punctul 32:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea organizării rețelei școlare a unităţilor de
învăţământ de stat şi particular preuniversitar din municipiul Constanţa pentru anul
şcolar 2017-2018.”
- iniţiator: primar Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă?
Dl.Decebal Făgădău
Aș vrea să fac....
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Domnul primar!
Dl.Decebal Făgădău
Da, îmi pare rău că nu am vorbit înainte de....acest proiect. Vreau să mulțumesc, în mod
expres, întregii comisii, pentru că știu cât ați muncit pentru acest proiect de hotărâre. Știu
discuțiile și vreau să vă mulțumesc pentru implicarea personală, tuturor membrilor comisiei,
indiferent de culoarea politică!
Dl.Mircea Dobre
Da, mulțimim, domnule primar! Deci, proiectul de hotărâre a trecut. Avem ultimul punct,
punctul nr.33:
„Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință.”
- inițiator: primar, Decebal Făgădău;
și permiteți-mi să fac eu o propunere. Îl propun pe domnul Marin Aurelian.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Ordinea de zi fiind epuizată, declar închisă ședința.....
D-na Marcela Enache
Mai avem ordinea suplimentară.
Dl.Mircea Dobre
A, pardon! Scuze! Ordinea suplimentară. La punctul 1 avem:
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„Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli
pe anul 2016 la SC Confort Urban SRL Constanța.”
- inițiator: primar, Decebal Făgădău;
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva?
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Proiectul nr.2:
„Proiect de hotărâre privind modificarea art.1 din HCL nr.47/2016 privind
aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principalilor indicatori
tehnico-economici pentru obiectivul de investiții ”Reabilitarea, modernizarea și dotarea
liceului cu program sportiv ”Nicolae Rotaru”, Constanța” în sensul modificării anexei
privind devizul general.”
- inițiator: primar, Decebal Făgădău;
Domnul primar dorește să facă câteva precizări.
Dl.Decebal Făgădău
Da, doresc să fac o precizare, pentru că acest proiect abia astăzi a intrat în atenția
dumneavoastră și simt ne voia să fac această completare tocmai pentru el nu a parcurs....cele cinci
zile de dezbateri. Ieri am primit o solicitare din partea Ministerului Dezvoltării Regionale și
Administrației Publice, prin care ni se solicita să actualizăm devizul general prin scăderea cotei
de TVA; așa cum știți foarte bine, de la întâi ianuarie s -a modificat. Este singura modificare și nu
am vrut să mai așteptăm încă o lună de zile, tocmai pentru a nu întârzia procedurile de licitație
aferente realizării acestui obiectiv de investiții extrem de important. Am vrut să am această
intervenție tocmai pentru a vă arăta că nu este nimic introdus pe sub masă pe ordinea de zi a
ședinței Consiliului local.
Dl.Mircea Dobre
Mulțumim, domnului primar! Supun la vot.
Cine este pentru? Dacă este cineva împotrivă? Dacă se abține cineva? Mulțumesc!
D-na Marcela Enache
Avem 26 de voturi pentru.
Dl.Mircea Dobre
Abia acum ordinea de zi a fost epuizată. Mulțumim, pentru participare!
D-na Marcela Enache
Vă rog să aduceți la pupitru motivațiile pentru proiectele de urbanism. Documentele
completate.
Dl.Mircea Dobre
Declar ședința închisă. La revedere!
PREŞEDINTE ŞEDINŢÃ
Mircea Dobre

SECRETAR,
Marcela Enache
17

18

