ROMÂNIA
JUDEŢUL CONSTANŢA
MUNICIPIUL CONSTANŢA
CONSILIUL LOCAL

PROCES-VERBAL

Încheiat astăzi 31.10.2017 orele 12:00, în ședința ordinară a Consiliului Local
al municipiului Constanța.
La ședință participă: 25 de consilieri din 27 de consilieri în funcție ( absenți: dl.
Dobre Mircea, d-na Trandafir Raluca – Andreea), dl. Primar Decebal Făgădău, d-na secretar
Marcela Enache, funcționari publici din aparatul propriu de specialitate al primarului și
reprezentanți ai mass-mediei. Ședința este publică și este condusă de domnul consilier
Patrichi Teodor conform HCL nr. 265/2017.
Dl. Teodor Patrichi
Bună ziua, doamnelor și domnilor consilieri! Pe ordinea de zi avem 36 de
proiecte. Menționez că proiectul numărul 10 a fost retras.
Supun la vot ordinea de zi. Cine este pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
Avem 25 de voturi pentru. Sunteți prezenți 25 de consilieri.

suplimentare:

Dl. Teodor Patrichi
25 de voturi pentru. Prezenți 25 de consilieri.
De asemenea avem și o ordine suplimentară cu 2 puncte. Îi dau citire ordinii

1) Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unui loc de consilier local;
inițiator: primar Decebal Făgădău
2) Proiect de hotărâre privind punerea în executare a sentinței civile –
pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 4664/118/2017;
inițiator: primar Decebal Făgădău
și
ordinea
de
zi
suplimentară.
Cine
este
Supun
la
vot
pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 de voturi pentru.
Imediat va fi distribuită și ordinea suplimentară.
D-na Marcela Enache
Nu o mai distribuim. Nu s-a multiplicat sunt numai două puncte.
D-na Văsii Cristina – Andreea
Nu știm nimic de aceea mă uit așa, nu am văzut nimi c.
D-na Marcela Enache
Este ordine suplimentară care nu necesită un studiu deosebit, vi le vom citi
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când vom ajungem la ele.
Dl.Decebal Făgădău
De aceea este ordine suplimentară.
Dl. Teodor Patrichi
Haideți să continuăm cu proiectul nr.1 „ Aprobarea procesului verbal al
ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de
29.09.2017;
Dacă sunt modificări? Totul e în regulă? Supun votului. Cine este
pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl Teodor Patrichi
25 de voturi pentru.
Proiectul numărul 2: „Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării
bugetului local pe anul 2017;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun proiectul votului. Cine este pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl Teodor Patrichi
Proiectul s-a votat cu 25 de voturi pentru.
Dl Teodor Patrichi
25 de voturi pentru.
Proiectul numărul 3: „ Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local
pentru populație al energiei termice în sezonul rece 2017-2018 în municipiul
Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Dau cuvântul domnului primar.
Dl. Decebal Făgădău
Sărut mâna doamnelor! Bună ziua domnilor! Acest proiect este un proiect mult
așteptat de constănțeni și este un proiect ce are un impact mare atât asupra populației cât
și asupra bugetului local, tocmai de aceea ați aprobat pr oiectul de rectificare a bugetului. Am
căutat soluții astfel încât să asigurăm o sumă substanțială pentru a subvenționa prețul
gigacaloriei. Ați văzut că zilele acestea este o dezbatere la nivel național legată de prețul
gazelor și dincolo de această impredictibilitate, dată o dată de prețul gazului, de evoluția
piețelor, cred că noi trebuie să fim responsabili și să ne preocupe două lucruri: primul - să
avem căldură în casă și doi – prețul să fie unul suportabil de populație. Așa cum am promis
voi încerca an de an să vin cu același preț, 250 pe gigacalorie. De asemenea veți găsi în
proiectul de hotărâre un preț mai mic pentru că s -a procedat la o unificare a raportării în altă
unitate de măsură, dar dincolo de cum îmbrăcăm noi în cifre, important este ca lumea să știe
că prețul va fi tot 250 lei. Cred că e extrem de important ca și la construcția bugetului pentru
anul 2018, să înțelegem că va trebui să alocăm sume substanțiale pentru că din nefericire nu
avem altă soluție, suntem într-o stare de monopol natural, RADET, Electrocentrale Constanța,
că ambele societăți traversează perioade dificile și dacă noi nu intervenim pentru a crea un
mecanism de finanțare astfel încât să putem asigura plăți în avans, tot acest lanț de furnizare
gaz, producție, transport, d istribuție va fi viciat. Am avut numeroase întâlniri cu reprezentanții
RADET și Electrocentrale Constanța înainte de a veni în fața dumneavoastră cu un proiect de
hotărâre care trebuie să recunosc asigură necesarul financiar pentru lunile octombrie și
noiembrie, evident că voi căuta soluții și pentru restul sezonului rece, dar cred că este
important ca lumea să știe dinainte că vor avea căldură și că aceasta costă 250 de lei pentru
că bugetul fiecărei familii cred că este mai important decât bugetul municipal care se
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previzionează a fi unul mai mic dacă nu intervenim sau bugetul național, așa că eu vă propun
ca într-o piață volatilă să le conferim constănțenilor stabilitate și încredere în sistemul
centralizat. Știu de asemenea că sunt multe probleme la nivelul asociaților de proprietari prin
debranșări, unele legale altele făcute mai abrupt, mai cu forța, dar cred că cel mai important
e să traversăm această iarnă pentru că se anunță o iarnă cel puțin la fel de friguroasă ca iarna
trecută. Avertizările timpurii pe care eu le-am primit de la instituțiile specializate ne spun că
vom avea o iarnă grea, o iarnă dificilă și dacă anul acesta am avut cea mai friguroasă lună
ianuarie din ultimii 25 de ani, vreau să vă reamintesc că nu am avut sincope în furnizarea de
căldură pentru că în lanț nu am avut sincope în furnizarea de gaz și nu am avut sincope în
furnizarea de gaz tocmai pentru că am făcut plăți în avans către furnizorul de gaz, societatea
națională Romgaz.
Evident că de la sezonul rece 2016-2017 la actualul sezon rece au survenit
modificări. Societatea Romgaz a fost listată la bursă și dintr-o dată marja de negociere dintre
noi și aceștia scade pentru că o dată listat la bursă acest colos se supune regulilor pieței și nu
vor putea să asigure condiții preferențiale sau să păsuiască SC Romgaz Electrocentrale care
la rândul ei nu va putea să păsuiască RADET Constanța, care la rândul ei nu poate pune
presiune foarte mare asupra populației tocmai de aceea cred că va trebui să acționăm în
continuare responsabil și să oferim suportul nostru bunei funcționări a sistemului centralizat
de termie.
În ședința din luna noiembrie sper să venim cu identificarea resurselor
financiare pentru întreg sezonul rece dar asta evident că presupune o analiză serioasă și
evident reducerea de cheltuieli din alte părți.
Lucrez împreună cu Direcția economico-financiară la identificarea de soluții,
evident că mă bazez și pe un posibil sprijin din partea guvernului dar trebuie să înțelegem că
toate U.A.T.-urile traversează un moment destul de dificil iar presiunea asupra bugetului
național nu va putea să fie una foarte mare de aceea cred că cea mai importantă este analiza
internă și vedem de unde mai tăiem astfel încât să asigurăm oamenilor căldură pentru că, vă
repet sunt îngrijorat pentru că vom avea o iarnă extrem de dificilă. Vă mul țumesc și vă rog
domnule președinte să supuneți aprobării proiectul.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim domnule primar!Supun votului dumneavoastră proiectul numărul 3. Cine
este pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl Teodor Patrichi
25 de voturi pentru. Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 4: „Proiect de hotărâre privind stabilirea valorii tranșei
tichetelor valorice pentru anul 2018;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Dl. Decebal Făgădău
Și aici o să te rog.
Dl. Teodor Patrichi
Sigur domnule primar vă dau cuvântul.
Dl. Decebal Făgădău
După cum bine știți programul „Respect” presupune o actualizare anuală a valorii
tichetelor pe care noi le acordăm ca un sprijin membrilor comunității constănțene care din
nefericire nu se pot descurca fără sprijinul nostru.
Evident că tentația de a fi populist e mare, doar că având în vedere impredictibilitatea
construcțiilor bugetare pentru anul 2018 nu știm cum ne vor afecta schimbările Codului fiscal,
nu știm ce politică de taxe și impozite locale vom construi tocmai ca urmare a Codului fiscal,
am preferat să vă propun de asemenea o menținere a nivelului actual al tranșelor tocmai
pentru că nu sunt sigur că o creștere ar fi sustenabilă ca efort bugetar. Dar pe de altă parte
dacă anul viitor vom avea condiții mai bune din punct de vedere bugetar vă anunț de pe acum
că intenția mea este aceea de a mări acest plafon de 40 de lei astfel încât ajutorul pe care noi
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îl dăm membrilor comunității constănțene să fie unul din ce în ce mai consistent. Mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim domnule primar! Supun la vot proiect ul numărul 4. Cine este
pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
9 împotrivă, 15 au fost pentru și o abținere – domnul Popescu.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumesc! Proiectul a fost aprobat.
Proiectul numărul 5: „Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și
cuantumului burselor aferente semestrului I al anului școlar 2017-2018 pentru
elevii din învățământul preuniversitar de stat;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Dl. Decebal Făgădău
O să vreau o scurtă intervenție.
Dl. Teodor Patrichi
Sigur domnule primar, vă dau cuvântul.
Dl. Decebal Făgădău
Dragi consilieri după cum ați observat chiar dacă avem împreună doar un semestru de
fiecare dată vă propun creșterea alocîrilor bugetare pe pilonul de educație și vă pot spune c ă
în ultimii 3 ani de zile alocările din veniturile proprii din bugetul local pentru educa ția
constănțeană s-au dublat de la an la an. Dacă în 2015 am avut o sumă, în 2016 am avut de
două ori suma din 2015, iar în 2017 am avut de peste două ori suma din 2016. Deci vom
încerca să menținem și pe proiecția bugetară a anului 2018 această creștere exponențială. În
interiorul acestor alocări o componentă importantă o reprezintă promisiunea pe care le-am
făcut-o elevilor constănțeni, aceea că dacă ei vor învăța din ce în ce mai bine și bursele vor
crește în cuantum și sper eu și numărul de beneficiari.
Ați văzut probabil în raportul de specialitate, o situație cu evoluția burselor și ați văzut
că practic nu a fost semestru în care să nu crească cel puțin una din cele patru tipuri de burse.
Făcând o previziune asupra efortului bugetar atât pentru anul în curs cât și pentru anul 2018,
am propus creșterea a trei din cele patru tipuri de burse. Cu alte cuvinte vă propun creșterea
bursei de performanță de la 200 la 300 de lei, menținerea bursei de merit la 50 de lei,
creșterea bursei de studiu de la 150 la 200 de lei și creșterea burselor de ajutor social de la
150 la 200 de lei
Evident că mi-aș fi dorit să le creștem mai mult pentru că avem niște copii minunați și
merită sprijinul nostru al comunității. Sper ca o dată cu noua lege a educației să avem și
posibilitatea de a interveni pe paliere în interiorul burselor de merit pentru că acolo într-adevăr
mi se pare că este plajă destul de largă.
Vom face această analiză pentru semestrul doi al anului 2017-2018, până atunci vă
propun să creștem trei din cele patru burse. Vă mulțumesc!

Dl. Teodor Patrichi
Supun
Vă
mulțumim!
pentru? ......împotrivă? .....abțineri?

la

vot

proiectul

numărul

5.

Cine

este

D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.â
Dl Teodor Patrichi
25 de voturi pentru. Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 6: „ Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din
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bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali
constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut
performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din prima parte a
anului 2017;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 6. Cine este pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl Teodor Patrichi
25 de voturi pentru. Proiectul numărul 6 a fost votat. Proiectul numărul 7: „ Proiect
de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea
sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Liceului cu
Program Sportiv „Nicolae Rotaru” Constanța care au obținut performanțe deosebite
la competițiile internaționale oficiale din prima parte a anului 2017;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 7. Cine este pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl Teodor Patrichi
25 de voturi pentru. Proiectul numărul 7 a fost votat.
Dl. Decebal Făgădău
Vreau și eu să adresez câteva cuvinte.
Dl Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat. Dau cuvântul domnului primar.
Dl. Decebal Făgădău
Vă mulțumesc domnilor consilieri că ați votat în unanimitate cele două proiecte și vreau
ca în numele dumneavoastră și în numele municipiului Constanța să adresez sincere felicitări
sportivilor atât de la Clubul sportiv „Farul” conduși cu mână măiastră de maestrul Iliuță Floroiu
cât și sportivilor și antrenorilor de la Liceul cu program sportiv Nic olae Rotaru, un liceu unde
domnul profesor Semerjai face minuni și se împarte între a gestiona dezechilibrele date de
alocarea bugetară și performanță. Mă bucur că reușește să facă performanță cu toate că liceul
traversează momente dificile, sper să sprijinim liceul cu program sportiv în continuare așa
cum am făcut de fiecare dată. Încă o dată vă mulțumesc!
Dl Teodor Patrichi
Vă mulțumim domnule primar! Trecem la proiectul numărul 8:
„Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administrație al Regiei
Autonome de Transport în Comun Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Dau cuvântul doamnei secretar de municipiu.
D-na Marcela Enache
Dacă îmi permiteți, supun atenției dumneavoastră formularea articolului 1 de la
această hotărâre, pentru că după cum știți în Ordonanța nr. 109/2011 este precizat că
termenul mandatului pentru cei care sunt numiți provizoriu poate fi de maximum 6 luni ori
acest termen a fost îndeplinit. Deci potrivit ordonanței noi nu am mai avea cum să mai
prelungim acest termen și atunci am reformulat acest articol astfel:„ Se propune
desemnarea.... deci ca și cum am face propunere pentru noi membri, deci pentru un nou
mandat. Deci se aprobă desemnarea unui număr de 3 administratori provizorii în consiliul de
administrație al R.A.T.C. Constanța până la finalizarea procedurii de selecție a
administratorilor potrivit prevederilor Ordonanței de urgență nr. 109/2011 dar nu ma i mult de
4 luni conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre: „ la finalizarea
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procedurii de selecție și desemnarea administratorilor, mandatele administratorilor provizorii
încetează”. Am înțeles că această procedură este în derulare ș i în mai mult de o lună și
jumătate, maxim două luni se finalizează toată procedura. Deci am reformulat articolul în
sensul că am face ca o nouă numire, propunerile sunt pentru aceleași persoane dar ca să nu
apară ca o prelungire a acestui mandat pentru că el a expirat după cele 6 luni.
Dl Teodor Patrichi
Vă mulțumim! Vă rog doamna Văsii!
D-na Văsii Cristina Andreea
Rugăminte...domnule primar ne puteți explica și nouă de ce este necesară o nouă
prelungire? De ce nu s-a rezolvat până acum această procedură de selecție și este nevoie să
facem artificii, să prelungim din nou acest mandat, pentru că e un artificiu ce a prezentat
doamna adineauri.
Dl. Decebal Făgădău
Nu, nu este niciun artificiu, legea permite posibilitatea de numire a unor membri
provizorii, exact asta facem, iar motivația dacă erați atentă și dacă participați la comisii, este
una extrem de simplă care nu a fost ascunsă niciodată, procedura de selecție a firmei care
face aceste servicii specializate durează cât durează o procedură de achiziție publică, noi nu
facem noi funcționarii publici această selecție ci o face o firmă specializată care trebuie
contractată în condițiile legii, iar termenele au depășit această durată de 4 plus 2 luni așa
încât........
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Am întrebat la comisie dacă se poate prelungi acest termen și ni s -a spus că da, acum
ni se spune că nu se poate.
D-na Marcela Enache
Am reanalizat textul.
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Vă rugăm ca și la comisii să fim informați corect.
Dl. Decebal Făgădău
Nu cred că v-a lipsit vreo informare de la comisii domnule consilier, ba am constatat
că solicitați uneori atât de multe informații care nu au legătură cu subiectul încât sunteți super
flu când analizați proiectele pe care vi le supun aprobării. Deci concentrați-vă puțin mai mult.
Dl Teodor Patrichi
Vă mulțumim! Supun la vot proiectul numărul 8 împreună cu amendamentul și
reformularea articolului 1 care a fost citit. Cine este pentru? ......împotrivă? .....abțineri?
D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 9 împotrivă și domnul Popescu împotrivă?
Deci 10 împotrivă.
Dl Teodor Patrichi
Amendamentul a trecut. Supun
pentru? ......împotrivă? .....abțineri?

la

vot

proiectul

numărul

8.

Cine

este

D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 10 împotrivă
Dl Teodor Patrichi
15 voturi pentru, 10 împotrivă. Deci proiectul a fost votat.
Proiectul nr. 9: „Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de
administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța;”
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iniţiator: primar Decebal Făgădău
D-na Marcela Enache
Și aici avem amendament. Același amendament, aceeași reformulare a articolului
exact cum a fost și la R.A.T.C. dacă vreți îi dau citire, dacă nu.... Îi dau citire.
În sală
Nu este nevoie.
Dl Teodor Patrichi
Supun la vot amendamentul. Cine e pentru? ....împotrivă?.....abțineri?
D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 10 împotrivă
Dl Teodor Patrichi
Amendamentul a fost votat cu 15 voturi pentru, 10 împotrivă.
Supun la vot proiectul numărul 9.
Cine e pentru? ....împotrivă?.....abțineri?
D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 10 împotrivă
Dl Teodor Patrichi
Mulțumim! Proiectul numărul 9 a fost votat.
Proiectul numărul 10 a fost retras.
Proiectul numărul 11: „Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei pentru
evaluarea activității membrilor Consiliilor de administrație ale societăților
comerciale și regiilor autonome aflate în subordinea Consiliului local al municipiului
Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Avem buletine de vot aici?
D-na Marcela Enache
Da avem buletine de vot.
Dl. Victor Constantin
Stimați colegi am propus în cadrul comisiei, domnul președinte știe foarte bine, un
amendament prin care pe lângă cei 3 membri din cadrul institu ției să fie incl uși și 4
reprezentanți din cadrul Consiliului local, să fim mai aproape de Consiliul de administrație și
să analizăm activitatea acestuia, mi se pare o ini țiativă de bun simț și cred că am putea fiecare
formațiune politică împreună cu consilierul independ ent să facem parte din această comisie.
Credeam că amendamentul a fost deja lucrat și inclus în proiect dar constat că nu.
Dl. Decebal Făgădău
Uite numai tu nu îmi dădeai de lucru. Proiectul eu l-am inițiat, nu sunt eu nevoit să îmi
însușesc eu amendam entele pe care le faci tu în comisie. Le supui aprobării Consiliului local,
le formulezi în scris, nu îmi dai tu mie sarcină cum să elaborez proiectul de hotărâre, te rog.
Dl. Victor Constantin
Domnule primar, nu la asta m-am referit, m-am referit la faptul că ......
Dl. Decebal Făgădău
Nu am înțeles asta...că: „ m -aș fi așteptat să fie lucrat”
Dl. Victor Constantin
Nu de către dumneavoastră ci colegii care l-au prezentat.
Dl. Decebal Făgădău
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Până una alta proiectul este al meu.
Dl. Teodor Patrichi
Am înțeles domnule Constantin, există incompatibilități la acest amendament, la ce ați
propus dumneavoastră.
Atunci supun votului amendamentul dumneavoastră. Pentru amendamentul formulat
de domnul Victor Constantin?
Dl. Victor Constantin
E comisie de verificare, de evaluare.
Dl. Decebal Făgădău
Care e formularea?
Dl. Victor Constantin
A se mări numărul de la 3 la 7 membri iar cei 4 noi membri să fie din Consiliul local și
să îi alegem.
Dl. Teodor Patrichi
Supun la vot amendamentul. Cine e pentru? ....împotrivă?.....abțineri?
D-na Marcela Enache
10 voturi pentru, 15 împotrivă. Deci nu a trecut acest amendament.
Dl. Teodor Patrichi
Amendamentul nu a trecut.
Dl. Victor Constantin
Era mai multă transparență.
Dl. Decebal Făgădău
Nu are nimeni nimic împotriva transparenței, dar dacă veneai să vorbești cu mine în
calitate de inițiator, nu am absolut nimic împotrivă, constat doar că se transformă ședințele
de Consiliu local într-o umflare de mușchi, tocmai de aceea hai să vedem și care vă este locul
de consilieri ai opoziției. Nu am nimic împotrivă, vă aștept oricând la orice discuție ce vizează
subiectul transparență.
În următoarea ședință de Consiliului local putem modifica această comisie dar mi se
pare civilizat să vorbim corect instituțional, nu suntem noi cei din aparatul de specialitate al
primarului sau eu, sclavii dumneavoastră, faceți -vă datoria de consilieri și veniți să discutăm
corect așa cum am discutat cu liderii dumneavoastră politici.
D-na Văsii Cristina-Andreea
În primul rând vreau să vă rog frumos să discutăm puțin mai civilizat pentru că nu am
venit să ne certăm iar domnul președinte de ședință de nenumărate ori a insistat să rezolvăm
problemele în cadrul comisiei, nu în ședința de Consiliul local. În acest caz s-a purtat discuția
la comisie și se pare că ne -am trezit în ședința de Consiliu local în aceeași situație și de aceea
colegul meu este revoltat....dar limbajul....
Dl. Teodor Patrichi
Nu este nicio problemă, a fost supusă votului.
Dl. Decebal Făgădău
Nu ați înțeles este vorba de bibelouri de porțelan, trebuie să umblăm cu mănuși.
Dl. Teodor Patrichi
Doamnelor și domnilor vă reamintesc că la acest proiect sunt buletine de vot care sunt
distribuite. Trecem mai departe la proiectul numărul 12:
„Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și
desfășurare a evaluării finale a managementului Muzeului de Artă Populară
Constanța și a componenței comisiei de evaluare și soluționare a contestațiilor;”
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iniţiator: primar Decebal Făgădău
De asemenea la acest proiect sunt buletine de vot și urmează a fi distribuite.
Pentru proiectul numărul 12 un membru este din Consiliul local precum și un membru
în Comisia de soluționare a contestațiilor.
Rog dacă sunt propuneri. Deci un loc de consilier în Comisia de evaluare și un loc în
Comisia de soluționare a contestațiilor.
D-na Marcela Enache
Propuneri? La Muzeul de artă populară, evaluarea managerului.
Dl. Teodor Patrichi
Vă rog propuneri pentru punctul 12! Vă rog domnule viceprimar!
Dl. Costin-Ioan Răsăuțeanu
Doamna Marioara Cojoc pentru comisia de evaluare și pentru Comisia de soluționare
a contestațiilor doamna Irinela Nicolae.
D-na Marcela Enache
Alte propuneri?
Dl. Teodor Patrichi
Nu sunt și alte propuneri? Buletinele de vot vor fi atunci multiplicate și înmânate.
Mergem mai departe la punctul numărul 13: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din cadrul Serviciului Public de
Impozite, Taxe și alte Venituri ale Bugetului Local Constanța pentru anul 2018;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Dl. Victor Constantin
Eu solicitam prorogarea acestui proiect având în vedere că nu s-a finalizat lucrul în
această Comisie privind analiza activității S.P.I.T. Poate ne spune domnul coleg despre ce este
vorba? Domnul Cantaragiu de ce nu a depus raportul? Și ca un mic amănunt S.P.I.T-ul are
buget...... Trebuie să lucrăm la acest capitol.
Stimați colegi am solicitat prorogarea acestui proiect până la depunerea în Comisia
înființată special pentru analiza activității S.P.I.T., având în vedere că bugetul pe care îl are
această instituție și cheltuielile pe care le face, pentru că tot scandalul a pornit de la mărirea
la peste 20 000 de euro chiriile lunar, eu consider necesară prorogarea acestui proiect până
la depunerea raportului în Comisie.
D-na Văsii Cristina – Andreea
Domnul care a inițiat proiectul nu a depus raportul nici până în ziua de azi.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim domnule consilier, se știe activitatea Comisiei de care ați menționat,
având rugămintea ca să......., având în vedere că este vorba totuși de același serviciu public
dar una este activitatea acestui serviciu public și una sunt câțiva oameni care trebuie să își
ia poate conform legii....
Dl. Victor Constantin
Într-adevăr domnule consilier dar sunt 250 de angajați iar în țară într-un astfel de
serviciu sunt maxim 100.
Dl. Babu Dumitru
Ce legătură are una cu alta?
D-na Văsii Cristina – Andreea
Legătura este faptul că în această comisie s-a analizat activitatea acestui serviciu. Eu
mi-am făcut treaba, mi-am depus raportul.
Dl. Teodor Patrichi
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Consider că nu trebuie să ținem acești oameni mai departe, mai ales conform legii noi
trebuie să adoptăm până la un anumit termen planul de ocupare.
Rugămintea mea este să meargă mai departe comisia pe care domnul Cantaragiu a
solicitat-o și există și să ținem activitatea separată.
D-na Văsii Cristina – Andreea
Raportul atât lipsește pentru că a inițiat un proiect pe care l -a lăsat practic în aer.
Dl. Teodor Patrichi
Da, dar asta e separat și domnul Cantaragiu se va ocupa. Aș dori să supun votului
proiectul numărul 13 așa cum este. Cine este pentru? Cine e împotrivă? 10 împotrivă. Nu este
nicio abținere.
D-na Marcela Enache
15 pentru, 10 împotrivă
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 14: „Proiect de hotărâre privind promovarea în grade sau
trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din cadrul
Serviciului public de asistență socială;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 14. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 15: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea modificării HCL nr.
274/2017 privind statul de funcții al Spitalului Clinic de Boli Infecțioase Constanța,
precum și aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea posturilor vacante din
cadrul spitalului;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Doresc să supun la vot proiectul numărul 15. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 de voturi pentru. Proiectul a trecut.
La proiectul numărul 11 avem rezultatul votului:
- Dinescu Fulvia Antonela - 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 anulate;
- Bobeș Laura - 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 anulate;
- Dobre Oana - 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 anulate;
- Tocea Aura - 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 anulate;
- Arsene Mădălina Denisa - 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 anulate;
- Canciu Ioana Adina - 15 voturi pentru, 4 împotrivă, 6 anulate;
Supun la vot proiectul numărul 11. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 10 împotrivă.
Dl. Teodor Patrichi
Deci 15 voturi pentru, 10 împotrivă la proiectul numărul 11.
Mergem mai departe până vin rezultatele la proiectul numărul 12. la punctul numărul
16: „Proiect de hotărâre privind aprobarea închirierii unui spațiu cu destinația de
depozit pentru depozitarea mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot.......
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Dl. Victor Constantin
Doamna Enache, este de patrimoniu acest proiect?
D-na Marcela Enache
Aprobarea închirierii? Nu, pentru că nu închiriem un spațiu de al nostru, aprobăm de
principiu închirierea unui spațiu pentru.........
Dl. Victor Constantin
Să încercăm să închiriem un teren proprietatea primăriei sau a celorlalte servicii, Ecosal,
R.A.T.C..... Deja plătim chirii destul de mari lunar.
Dl. Babu Dumitru
Vreau să spun că indiferent de unde închiriem procedura e aceea și.
Dl. Victor Constantin
Dacă facem procedura și mergem la Ecosal nu e nicio problemă.
Dl. Decebal Făgădău
Cum poți ști dinainte unde vom închiria?
Dl. Teodor Patrichi
Supun la vot proiectul numărul 16. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 10 împotrivă.
Dl. Teodor Patrichi
15 voturi pentru, 10 împotrivă. Proiectul a fost votat.
Proiectul numărul 17: „Proiect de hotărâre pentru aprobarea normativului
privind consumul lunar de carburanți pentru autovehiculele ce deservesc structuri
ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 17. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 voturi pentru. Proiectul a fost votat.
Avem rezultatele votului de la proiectul cu numărul 12. Dau citire Comisiei de evaluare:
- Paulina Popoiu - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Stoica Georgeta - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Cojoc Marioara - 19 voturi pentru, 6 anulate;
- Dobre Oana – 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Dinescu Fulvia Antonela - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Bobeș Laura – 18 voturi pentru, 7 anulate;
Comisia de soluționare a contestațiilor:
- Voievozeanu Doina - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Tiță Magdalena – 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Nicolae Irinela - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Dobre Oana - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Dinescu Fulvia Antonela - 18 voturi pentru, 7 anulate;
- Bobeș Laura – 18 voturi pentru, 7 anulate;
D-na Marcela Enache
Deci au întrunit numărul de voturi.
Dl. Teodor Patrichi
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Au întrunit numărul de voturi. Supun la vot proiectul numărul 12. Cine e pentru?
Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Mergem mai departe, proiectul numărul 18: „Proiect
de hotărâre privind acordarea unui ajutor financiar doamnei Dragnea Gabriela;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 19: „Proiect de hotărâre privind
acordarea unui ajutor financiar doamnei Popescu Diana-Florentina;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 18. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost aprobat. Dau cuvântul domnului primar.

Dl. Decebal Făgădău
Vreau să vă mulțumesc pentru votul în unanimitate pentru cele două proiecte de
hotărâri, două doamne din Constanța trec prin momente mai puțin plăcute și cred că în
această încercare este rolul nostru al comunității să le fim alături. Le doresc multă sănătate
și sper ca asemenea proiecte de hotărâri să fie îmbrățișate de dumneavoastră. Vreau să
mulțumesc reprezentanților media pentru că de acolo am aflat ceea ce ne arată că noi avem
încă mult de lucru atât la nivelul Serviciului public de asistență socială pentru a preveni și a
identifica aceste cazuri înainte de a deveni publice și știți că în general doar disperarea îi face
pe oameni să se exprime public, în schimb sunt convins că există multe asemenea situații în
care noi municipalitatea împreună cu dumneavoastră putem ajuta semenii noștri, de aceea
vă îndemn ca ori de câte ori identificați în cadrul audiențelor pe care le aveți, situații cărora
le putem veni în sprijin, să nu pregetați să o f aceți, veți găsi întotdeauna în mine un susținător
pentru rezolvarea acestor situații extrem, extrem de dificile și care reflectă dacă vreți și starea
proastă în care se află sistemul nostru sanitar.
Dl. Teodor Patrichi
Mulțumim domnului primar! Proiect ul numărul 20: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea funcționării adăpostului pentru situații de urgență în perioada sezonului
rece, în incinta clubului pentru pensionari din Constanța, șos. Mangaliei nr. 86A;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 20. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 21: „Proiect de hotărâre privind
majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul
Constanța, B-dul 1 Mai nr. 75, proprietatea domnilor Tudoran Cristian și Velicu
Alexandru și a doamnei Velicu Elena, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire
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neîngrijită;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 21. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 22: „Proiect de hotărâre privind
majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul
Constanța, str. Panait Moșoiu nr. 3, proprietatea domnului Despina Gheorghe, ca
urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 22. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 23: „Proiect de hotărâre privind
majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul
Constanța, str. Spiru Haret nr. 23, proprietatea domnului Porumbă Marian și a
doamnei Porumbă Petra Isabela, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire
neîngrijită;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 23. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 24: „Proiect de hotărâre privind
completarea şi actualizarea HCL nr. 211/2011 privind însuşirea şi aprobarea
inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanţa;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 24. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 25: „Proiect de hotărâre privind
completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al
municipiului Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 25. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 26: „Proiect de hotărâre privind
trecerea unui imobil din domeniul public în domeniul privat al municipiului
Constanța ;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 26. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
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Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 27: „Proiect de hotărâre privind
radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al
municipiului Constanţa;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 27. Cine e pentru? Împotrivă? Abțin eri?
D-na Marcela Enache
15 voturi pentru, 10 abțineri.
Dl. Teodor Patrichi
Deci 15 voturi pentru, 10 abțineri ( d-na Andrei Mihaela, d-na Arghirescu Adriana, dl.
Avătavului Costin Valeriu, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Câmpeanu Adriana-Teodora, dl.
Constantin Victor, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii Cristina-Andreea și dl.
Popescu George-Andrei) Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 28.....
Se fac comentarii în sală.
Dl. Teodor Patrichi
Este de patrimoniu radierea?
Dl. Decebal Făgădău
Despre ce proiect este vorba?
D-na Marcela Enache
Este de patrimoniu radierea, deci nu a trecut.
Dl. Avătavului Costin Valeriu
În comisie am zis să votăm dar fără pozițiile cu probleme.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 27 nu a fost votat. Proiectul numărul 28.......
Dl. Decebal Făgădău
Stai puțin! Cu permisiune dumneavoastră domnilor consilieri, aș fi și eu curios care
este justificarea votului pentru că prin aceste radieri noi încercăm să curățăm inventarul
municipiului Constanța, de ceea ce nu mai face parte de drept din inventar, aici vorbim de
imobile care au fost retrocedate, de contracte de vânzare-cumpărare care nu au fost duse, să
îi spunem, până la capăt din punct de vedere al radierii din inventarul nostru, adică care ar fi
logica pentru care ați votat împotriva radierii unor active care oricum nu mai sunt în
patrimoniul municipiului Constanța.
Dl. Constantin Victor
Nu am votat împotriva radierii, ne-am abținut.
Dl. Decebal Făgădău
În fine, știți foarte bine rezultatul este același. Ok fiind un proiect patrimonial, ce să
facem cu ele? Să ținem inventarul așa?
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
La comisia juridică când ne-a fost prezentat proiectul pe anexa aceea erau mai multe
poziții, două dintre acestea p e care le-a identificat domnul consilier Andrei Popescu aveau
legătură cu acel bloc construit pe bulevardul Mamaia, zona Pescărie, este vorba despre blocul
acela care este construit în stația de troleu, nu știu al cui este blocul. Am înțeles că acolo sunt
niște probleme juridice, niște litigii. Am zis să votăm proiectul fără acele două anexe despre
care nu știm care este situația, înțelegem că vânzarea a fost făcută, dar până nu ne clarificăm
și noi și primim un răspuns de la departamentul juridic, pe cele două puncte nu vrem să le
votăm. Deci ne-am abținut la tot proiectul. Dacă se scoteau cele două anexe votam restul
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radierilor fără nicio problemă, deci e vorba de cele două puncte legate de blocul din stația de
troleu construit pe domeniul public.
Dl. Decebal Făgădău
Vreau să vă aduc la cunoștință că actualizarea permanentă a inventarului patrimoniului
municipiului Constanța este măsură lăsată de Curtea de Conturi, tocmai de aceea domnule
președinte vă solicit să reluați votul iar pe dumneavoastră doamnă secretar să menționați
nominal fiecare vot în parte pentru că în momentul în care va veni Curtea de conturi și mă va întreba pe mine de ce nu am dus la îndeplinire măsura să pot justifica cu prezenta hotărâre
a Consiliului local.
D-na Marcela Enache
Nu se poate relua votul, se va consemna în procesul-verbal cum s-a votat nominal,
fiecare cum a votat.
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Nu este nicio problemă.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 28: „ Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr.
282/2013 privind transmiterea din administrarea Consiliului local al municipiului
Constanța în administrarea RADET Constanța a terenurilor aferente punctelor
termice situate în municipiul Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 28. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 voturi pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 29: „ Proiect de hotărâre
privind alipirea unor terenuri situate în municipiul Constanţa, str. Avram Iancu nr.
32;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 29. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 de voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 voturi pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 30: „Proiect de hotărâre
privind retragerea dreptului de administrare al RAEDPP Constanța și preluarea în
administrarea Consiliului local al municipiului Constanța a unor imobile situate în
municipiul Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
Doriți să luați cuvântul? Sigur!
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Sunt 2 poziții, 2 terenuri din stațiunea Mamaia unul de 400 de metri și unul de 450 de
metri pe care le luăm înapoi, aceste terenuri aș vrea să fie trecute în domeniul public, pentru
că din ce informații am avut am văzut că sunt spații verzi, cu toate că unul are destinația de
restaurant și unul P.U.Z. construcție. Aș vrea să îl trecem în dom eniul public și eventual într o ședință viitoare să fac și un proiect prin care să le schimb și destinația, să fie spațiu verde.
Dl. Teodor Patrichi
Doamna secretar este posibil?
D-na Marcela Enache
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S-a consemnat în procesul-verbal și cei de la p atrimoniu.... deci nu pot să le trec acum
în domeniul public, s-a consemnat și patrimoniul v-a lua act de propunerea dumneavoastră.
Dl. Decebal Făgădău
Domnule consilier puteți să reformulați sau să mai spuneți încă odată concret care e
amendamentul dumneavoastră.
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Să fie trecute în domeniul public al municipiului Constanța, asta aș dori pentru că sunt
spații verzi și vreau să rămână așa pentru că sunt pe malul lacului.
Dl. Decebal Făgădău
Dincolo de discursul ăsta politic, că dă bine, că ne batem, eu vreau să vă întreb a șa:
Știți cum funcționează administrația?
Dl. Victor Constantin
Nu, nu suntem angajați. Învățați-ne dumneavoastră!
Dl. Decebal Făgădău
Păi în primul rând noi prin actuala hotărâre încetăm aplicabilitatea unor alte hotărâri
ale Consiliului local, cu alte cuvinte terenurile se întorc de unde au plecat doar ca administrare
nu ca proprietate, ele fac parte din domeniul privat al municipiului Constan ța, iar printr-o
hotărâre în care noi încetăm aplicabilitatea unei hotărâri veniți și adăugați la ea ceva ce nu
are legătură cu obiectul hotărârii.
Dl. Victor Constantin
Domnule primar eu am întrebat-o pe doamna Enache dacă se poate, a zis că se poate.
D-na. Marcela Enache
Păi nu..pentru viitor.
Dl. Decebal Făgădău
Doamna Enache dați -i explicația!
Pe viitor dumneavoastră puteți iniția modificarea PUZ-ului sau a PUG-ului, pentru că
schimbarea de destinație se face doar prin reglementări urbanistice?
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Bun, asta o să fac pentru ședința următoare.
Dl. Decebal Făgădău
Dumneavoastră puteți în ce calitate să faceți acest lucru, spuneți -mi că și eu sunt
interesat să am un P.U.G. actual cât mai devreme și sunt primar, nu sunt consilier local și nu
reușesc.
Să îmi spuneți dumneavoastră cum reușiți să schimbați acestă reglementare
urbanistică de pe azi pe mâine?
Deci hai să depășim etapa asta de hai să fim populiști și să sune bine, că noi aici facem
administrație. Și eu îmi doresc același lucru că eu am inițiat proiectul nu dumneavoastră.
Dl. Avătavului Costin-Valeriu
Să nu ne trezim peste 2 ani că se face restaurant.
Dl. Decebal Făgădău
Nu îmi dați dumneavoastră lecții aici. Deci votați în consecință eu vă spun că din punct
de vedere legislativ amendamentul dumneavoastră este un nonsens. Atunci votați împotrivă
și rămâne la R.A.E.D.P.P. și se face restaurant.
Care e amendamentul? Cum poate să fie pronunțat un amendament care încalcă legea?
Dl. Victor Constantin
Să facem un restaurant pe malul lacului, că nu sunt restaurante în Mamaia......
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Dl. Decebal Făgădău
De aceea îl retragem domnule consilier, proiectul de hotărâre tocmai asta vizează, să
luăm terenul să nu se facă restaurant. Ne certați că facem asta, că nu înțeleg?
Se fac comentarii în sală.
Dl. Teodor Patrichi
Doamnelor și domnilor consilieri momentan așa cum este proiectul de hotărâre, terenul
revine în domeniul privat al municipiului Constanța. Este o hotărâre de patrimoniu aceasta
doamna secretar?
Dl. Decebal Făgădău
Bineînțeles!
Dl. Teodor Patrichi
Supun la vot proiectul numărul 30. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na. Marcela Enache
25 voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 31: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Acordului voluntar pentru îmbunătățirea colectării separate de la
populație a deșeurilor de ambalaje, a deșeurilor de echipamente electrice și
electronice, a deșeurilor de baterii și acumulatori, precum și a reciclării acestora la
nivelul municipiului Constanța;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Doamna Arghirescu?
D-na Arghirescu Adriana
În Comisia juridică domnul care a venit să ne prezinte proiectul ne-a întrebat pe noi
ce vrem să știm despre el, ca și când ar fi trebuit să anticipăm ideea aceasta foarte bunăde
altfel care ne apasă pe toți, de gestionare selectivă a deșeurilor, am reușit câteva informații
să aflăm dar nu este foarte clar pentru că nu există un regulament de aplicare a acestui acord
și poate cu ocazia aceasta dacă domnul primar are amabilitatea să ne explice ce dotește să
facă....... Din acest motiv noi am avizat nefavorabil și cu toate astea pe avizul de la comisie
a fost tăiat nu de mine cuvântul nefavorabil și o să cer și o expertiză grafologică în acest sens.
În procesul verbal este consemnat că s-a dat aviz negativ tocmai pentru că nu am fost
consultați cu privire la conținutul acestui proiect.
Dl. Teodor Patrichi
Mulțumim! Dau cuvântul domnului primar.
Se fac comentarii în sală.
Dl. Decebal Făgădău
Haideți să plecăm de la o realitate în momentul d e față.... domnule viceprimar dacă
îmi permiteți?
Să plecăm de la o realitate, în momentul de față municipiul Constanța stă rău la
capitolul colectare selectivă a deșeurilor, aceasta se transpune în primul rând prin taxele
penalizatoare pe care noi le plătim către Agenția Națională a Fondului de Mediu, tocmai pentru
că așa cum avem contractul de delegare în momentul de față oricât de mult am încerca să
creștem calitatea prestației nu putem surmonta decalajul între țintă și realitate, m -am gândit
cum să ajut din punct de vedere al educației, doi – din punct de vedere al eficienței, trei - al
beneficiului material al municipiului acest proces. Vă recunosc că această discuție am avut-o
cu compania Heineken. Probabil că mulți dintre dumneavoastră sau puțini dintre
dumneavoastră știu că această companie are pe raza municipiului Constanța o fabrică, am
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avut o întâlnire cu managementul companiei Heineken și dincolo de politețuri și de bucuria că
au venit să spună ce planuri au pentru municipiul Constan ța, am întrebat ce campanii de
C.S.R. ( Corporate Social Responsability) au pe raza municipiului Constanța, întrucât
majoritatea acestor companii au politici proprii pentru protecția mediului le-am propus o
colaborare astfel încât pe costul companiei să înființăm câteva puncte în funcție de bugetul
pe care îl pot aloca dânșii, repet cu zero cheltuieli din partea municipalității, câteva puncte,
care să vină cât mai aproape de constănțeni și acolo să mergem și să reciclăm. Avem nevoie
de asemenea puncte de vizibilitate în primul rând pentru că dacă mergem astăzi și sancționăm
constănțenii că nu selectează ne vor spune: „Dar ce alternativă avem?” , pe bună dreptate
plecând de la această discuție care se înfăptuiește cu compania Heineken, m-am gândit să vă
propun un acord general astfel încât mâine poate și alte companii vor dori să vină și să sprijine
comunitatea prin a construi asemenea puncte de reciclare. Vă repet ea incumbă zero lei din
partea municipalității, atât ca un efort investițional pentru containere, cât și pent ru plata
voluntarilor sau a operatorilor ce vor deservi fiecare din aceste puncte.
În primă etapă am plecat......., știți cum e cu companiile multinaționale ca la o
negociere, noi am spus că am vrea 30 de asemenea puncte pe raza municipiului Constanța,
dânșii au spus că au buget undeva la 10 și ne -am întâlnit undeva la 14-15 dacă nu mă înșel.
Deci în primă etapă vom avea 14 puncte în care constănțenii vor putea să meargă și să ducă
deșeurile și să recicleze. Vă repet ne costă zero lei.
Toate aceste sume, toate aceste cifre vor fi raportate pentru că prin parteneriatul pe
care îl semnăm ni se raportează toate cifrele, vom putea raporta fondului de mediu că ne-am
crescut cantitatea de deșeuri reciclate astfel încât vom plăti taxă penalizatoare pe mai puțin.
Mie mi se pare că este o inițiativă foarte bună a companiei Heineken și îi încurajez pe
toți cei ce operează din punct de vedere economic pe raza municipiului Constanța să se aplece
către politicile de mediu pentru că trebuie să recunoaștem orașul nostru este mult în urmă și
avem de recuperat foarte repede niște ținte pe care nu le putem atinge fără a plăti taxe sau
fără a face investiții din bugetul nostru, așa că dumneavoastră decideți.
Vă repet nu are în spate nicio înțelegere subterană ci are pur și simplu o înțelegere
între municipiul Constanța și o companie multinațională și de asemenea nu am vrut să îl fac
personalizat și limitativ doar la aceste 14 puncte ci am vrut să naștem un acord general astfel
încât tot mai multe companii să vină și să se aplece pe această componentă de reciclare.
Dl. Teodor Patrichi
Domnul Constantin?
Dl. Constantin Victor
Să știți că am avut un amendament și la acest proiect . Amendament la articolul 2 : „
amplasamentul să fie stabilit de Consiliul local. Nu ne-o luați în nume de rău dar vrem ca,
Consiliul local să stabilească amplasamentele și numărul acestora. Vreau să îl supuneți la vot
atunci. Mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumesc! Supunem la vot amendamentul dumneavoastră. Domnule primar?
Dl. Decebal Făgădău
Stați puțin! Înainte aș vrea să îi dau o explicație domnului consilier să văd dacă își mai
menține sau nu amendamentul. Înainte de a amplasa un asemenea punct de reciclare, evident
că noi facem toate situațiile juridice astfel încât să nu îl amplasăm pe vreo proprietate privată
și să ne trezim cu vreun litigiu, deci din punctul acesta de vedere vă asigur că ele vor fi
amplasate doar pe terenurile municipalității că vorbim de publice sau private, doi , vă dați
seama că suntem în fața unui pi onierat și noi vă spunem că batem în cuie 14 amplasamente
dintre care 7 se vor dovedi cu randament și 7 nu și vom veni în altă ședință, hai să le mutăm
pe cele 7 după care din cele 7 funcționează 2 și 5 nu , intrăm într -un proces din ăsta căruia
vă rog să mă credeți nu îi înțeleg rostul, adică nu am nimic împotrivă să vă prezint toate
amplasamentele, că mai mult decât atât nu le facem ascunse, sunt la vedere dar care ar fi
logica acestui amendament, pentru că vă repet eu am dorit să fac un cadru flexibil astfel încât
să mergem exact acolo unde ele au randament.
Dl. Constantin Victor
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Dacă îmi permiteți!
Dl. Decebal Făgădău
Vă rog!
Dl. Constantin Victor
Amendamentul a venit din prisma faptului că proiectul nu a fost prezentat așa cum
trebuie, deci este vina directorului care nu a prezentat, deci nu a consilierilor care nu au fost
informați și atunci am venit cu un amendament în consiliu.
Îmi retrag amendamentul și vă rugăm să veniți îndeaproape și să ne spuneți că la un
moment dat noi nu am vrea să apară că pe str. Adamclisi un container care este tot așa unul
care colectează și arată foarte urât . În acest sens eu îmi dau seama că cei de la Heineken o
să facă ceva aspectuos și modern. Având în vedere că nu ne -au fost prezentate foarte multe
informații, eu nu am aflat despre numărul amplasamentelor, nu am aflat despre Heineken, nu
am aflat despre locații, nu am aflat despre nimic, am venit cu aceste amendamente. Dacă
dumneavoastră susțineți aceste informații.......
Dl. Decebal Făgădău
Asta spun că ar îngreuna tot acest proces și vă repet nu am nimic împotrivă să vină în
fața Consiliului local, dar de asemenea am o rugăminte la dumnevoastră: din întâlnirile pe
care le aveți cu constănțenii unde vedeți că există solicitări anunțați -ne pentru că este doar
începutul punerii în aplicare a acestui acord.
Colegii mei nu aveau cum să vă spună pentru că eu nu finalizasem discuțiile cu
compania Heineken și așa nu le-am cerut acordul să utilizez........știți ei sunt cu politici de
companie, eu vă spun că vorbim de compania Heineken care apelează la un mare reciclator,
care reciclator are autorizație de mediu și se circumscrie tuturor prevederilor legale. Dar vă
repet oriunde aveți propuneri să venim cu asemenea centre de reciclare transmiteți -le și sunt
convins că exemplul Heineken va fi urmat și de alte companii pentru că știu foarte bine care
este capitalul de încredere pe care îl generează municipiul Constanța în fața companiilor astăzi.
Dl. Constantin Victor
Trebuie să menționați faptul că este o acti vitate cu caracter comercial pentru că se
încasează bani.
Dl. Decebal Făgădău
Vă repet dacă faceți o analiză, cât este investiția, cât este cheltuiala de funcționare nu,
doi toate cifrele sunt în proprietatea municipiului.
dl. Solomon Ioan
Să fie sensibilizat cetățeanul, educat să primească un bonus din partea societății
respective, nu știu în ce constă acest bonus, dar afară știți foarte bine că cel care reciclează
peturi sau sticle primește înapoi fie o sticlă de lapte, de Cola sau apă minerală și așa mai
departe.
Dl. Decebal Făgădău
E un început.
dl. Solomon Ioan
E foarte greu să reciclezi, toți aruncă la un loc.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumesc domnilor consilieri și domnule primar! Având în vedere
amendamentul a fost retras supun votului dumneavoastră proiectul numărul 31.
Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 pentru și o abținere domnul Popescu.
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Dl. Decebal Făgădău
Vă mulțumesc!
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumesc! Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 32: „ Proiect de hotărâre
privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic
general în ceea ce privește prevederile ZRB3 în vederea realizării proiectelor de
utilitate publică;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
25 pentru.
Dl. Teodor Patrichi
25 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 33: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea Planului urbanistic zonal pentru introducere teren în intravilan și
reglementarea zonei delimitată de DN3C, B-dul Aurel Vlaicu și calea ferată, inițiator
Apti Orhan;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 33. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 voturi pentru și o abținere domnul Popescu.
Dl. Teodor Patrichi
24 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 34: „Proiect de hotărâre privind
aprobarea încheierii contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în
vederea apărării intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului
municipiului Constanța, ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și ale
Comisiei locale de aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată, având
ca obiect legile proprietății, contestații la executare ș i alte acțiuni similare obiectului
contractului;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 34. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 voturi pentru. ( dl. Constantin Victor a ieșit din sală, nu a votat)
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul numărul 35: „Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii
contractului de consultanță/asistență/reprezentare juridică în vederea apărării
intereselor Municipiului Constanța prin Primar, Primarului municipiului Constanța,
ale Consiliului local al municipiului Constanța, precum și ale Comisiei locale de
aplicare a Legii nr. 18/1991 în fața instanțelor de judecată, având ca obiect acțiuni
în constatarea drepturilor patrimoniale și nepatrimoniale și alte acțiuni similare
obiectului contractului;”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Supun la vot proiectul numărul 35. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 voturi pentru. ( dl. Constantin Victor a ieșit din sală, nu a votat)
Dl. Teodor Patrichi
24 pentru. Proiectul a fost votat. Proiectul numărul 36: „Proiect de hotărâre privind
alegerea președintelui de ședință.”
iniţiator: primar Decebal Făgădău
Dacă sunt propuneri? Domnule viceprimar?
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Dl. Costin Ioan Răsăuțeanu
O propun pe doamna Cojoc Marioara.
Dl. Teodor Patrichi
Dacă nu sunt alte propuneri? Vă mul țumesc!
Supun la vot proiectul numărul 36 cu nominalizarea doamnei Cojoc Marioara. Cine e
pentru? Împotrivă? Abțineri?
D-na Marcela Enache
24 pentru. Proiectul a fost votat. Felicitări doamna Cojoc?
Dl. Teodor Patrichi
Trecem la ordinea suplimentară.
D-na Arghirescu Adriana
Noi ne vom retrage de la ordinea suplimentară și am rugămintea măcar un mail să ne
transmiteți cu ordinea de zi suplimentară ( consilierii PNL părăsesc sala - d-na Andrei Mihaela,
d-na Arghirescu Adriana, dl. Avătavului Costin Valeriu, dl. Gavrilă Florin Tudor, d-na Câmpeanu
Adriana-Teodora, dl. Constantin Victor, dl. Tulică Marius, dl. Solomon Ioan, d-na Văsii CristinaAndreea)
Dl. Teodor Patrichi
Trecem mai departe la ordinea suplimentară. Avem 2 proiecte.
Proiectul numărul 1: „Proiect de hotărâre privind declararea ca vacant a unu loc
de consilier local.” inițiator: primar Decebal Făgădău
Proiectul numărul 2: „Proiect de hotărâre privind punerea în executare a
sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 4664/118/2017.”
inițiator: primar Decebal Făgădău
Dl. Decebal Făgădău
Doamna Enache dați citire proiectului de hotărâre!
D-na Marcela Enache
Deci primul proiect de hotărâre de pe ordinea de zi suplimentară se referă la declararea
ca vacant a unui loc de consilier local urmare adreselor primite de la A.N.I. și a unui raport
de evaluare și a unei sentințe rămase definitive.
Dl. Decebal Făgădău
Citiți hotărârea!
D-na Marcela Enache
Nu! Explic doar din preambul.....urmare sentinței Înaltei Curți rămase definitive prin
care s-a constatat starea de incompatibilitate a domnului consilier Dobre Mircea s-a luat
hotărârea de declarare ca vacant a acestui loc de consilier local înaintea încetării mandatului
în temeiul art. 9 din Legea nr. 393/2004. Acesta este proiectul.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim! Supun la vot proiectul numărul 1. Cine e pentru? Împotrivă? Abțineri?
Dl. Popescu Andrei
Avem cvorum?
D-na Marcela Enache
16 voturi pentru.
Dl. Teodor Patrichi
Proiectul a fost aprobat. Primul proiect de pe ordinea suplimentară a trecut.
Au mai părăsit câțiva colegi sala.( consilierii P.M.P. - dl. Cantaragiu Secil-Givan, dl.
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Papuc Cătălin-Florin, dl. Zabara Alexandru)
D-na Marcela Enache
Deci nu mai avem majoritate sunteți doar 13 consilieri.
Dl. Decebal Făgădău
13 din 26 că acum avem 26 de consilieri.
Se fac comentarii în sală.
D-na Marcela Enache
Nu avem cvorum. Celălalt proiect de hotărâre se referea la punerea în executare a
sentinței civile pronunțată de Tribunalul Constanța în dosarul nr. 4664/118/2017, respectiv
acestă sentință anula ordinul prefectului prin care a fost declarat vacant locul deținut de
domnul Rezeanu Romeo Caius deci acel ordin al prefectului prin această sentință a fost anulat,
am purtat corespondență cu Instituția prefectului solicitând un punct de vedere să vedem
cum procedăm mai departe, e prima situație de acest gen din 1992 de când s-a modificat
legislația și avem Consiliu local, deci este o premieră pentru noi, punctul de vedere comunicat
de Instituția Prefectului a fost următorul: „ Repunerea în funcție a domnului consilier Rezeanu
Romeo Caius și încetarea mandatului de consilier a domnului care i -a luat locul – a domnului
Gavrilă, respectiv.”
Deci acesta era proiectul supus aprobării.
Dl. Popescu Andrei
Când i-am dat afară nu ne-a trebuit proiect.
D-na Marcela Enache
Nu pentru că atunci potrivit Legii nr. 393/2004, art. 9 în situația în care se constată că
încetează sprijinul politic al unui consilier atunci declararea ca vacant nu o face consiliul prin
hotărâre, o face prefectul prin ordin, din această cauză a fost declarat ca vacant locul de
consilier prin ordin al prefectului iar noi nu am făcut decât să nominalizăm pe următorul
supleant aflat pe lista de consilieri a P.N.L.-ului de la alegeri.
S-a anulat acel ordin și noi trebuie să anulăm hotărârea, se anulează mandatul
domnului Gavrilă și se repune în funcția de consilier domnul Rezeanu.
Se fac comentarii în sală.
E nevoie de vot sau consilierii iau act.
D-na Marcela Enache
E nevoie de vot, e o hotărâre pentru că, Consiliul local î și exercită votul prin hotărâre,
și
spune
punctul de vedere prin hotărâre. Același lucru este valabil și pentru domnul Căliminte
î
însă nu am primit adresa de la Instituția prefectului. Vă mulțumesc!
Dl. Decebal Făgădău
Domnilor consilieri sau hai să spunem ce a mai rămas din Consiliul local, așa cum
spunea și doamna secretar asistăm la o premieră.
Am fost consilier două mandate și lucrez cu Consiliul local mai bine de un an de zile în
calitate de primar, dar vă rog să mă credeți că nu înțeleg, pentru mine este o necunoscută
atitudinea domnilor consilieri pentru că sincer ori că rămâneai în sală și te abțineai ori că ai
părăsit sala rezultatul era același dar mi se pare că se evită în momentul de față o discuție
publică sau mai bine spus se aduce în spațiul public sau într-o ședință de consiliu local o
problemă internă de partid, ori nu cred că merită consiliul local, nu merită orașul nostru să
aibă în consiliul local transpusă o luptă politică din interiorul partidului astfel încât cetă țenii
să ne vadă cum ieșim, cum ne facem că votăm sau nu votăm, cred că trebuie să privim
asemenea situații cu bărbăție și așa cum atunci când a apăru t ordinul prefectului doamna
secretar ne-a adus la cunoștință că mandatul încetează de drept, noi trebuie să facem astăzi
ceea ce ne spune instanța ori nu cred că putem fugi de aplicarea unei hotărâri de instanță,
nu facem altceva decât să amânăm o decizie și să asistăm la tot felul de premise ciudate sau
exotice în Consiliul local.
Nu cred că acesta este motivul pentru care constăn țenii ne-au votat pentru a lucra
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împreună pe mine în calitate de primar și pe dumneavoastră în calitate de consilieri locali, așa
că vă rog nașteți discuții politice astfel încât asemenea situații să nu se mai repete pentru că
vă rog să mă credeți asist cu tristețe la un moment jenant.
Dl. Babu Dumitru
Să se consemneze că au părăsit sala că așa pot să facă la orice ședință.
Dl. Popescu Andrei
O întrebare: Aceștia mai sunt consilieri?
D-na Marcela Enache
Momentan sunt, pentru că nu a trecut hotărârea. Și -au păstrat calitatea de consilier
pentru că hotărâre nefiind supusă votului nu își produce efectul.
Dl. Babu Dumitru
Dacă vă întreabă cineva de ce nu ați pus în aplicare hotărârea instanței,
dumneavoastră ce le spuneți?
D-na Marcela Enache
În procesul-verbal de ședință rezultă că nu am avut cvorum să fie supusă votului. Se
nominalizează toți cei care au părăsit sala sigur că da.
Se fac comentarii în sală.
La Năvodari a fost o situație similară iar consilierul care nu a fost validat atunci le cere
despăgubiri fiecărui consilier. E ceva similar.
D-na Marcela Enache
Se pot face și plângeri penale pentru că nu se p une în executare o hotărâre de instanță.
Dl. Teodor Patrichi
Vă mulțumim domnilor consilieri! Având în vedere lipsa cvorumului pentru cele două
proiecte, declar închisă ședința de astăzi.

PREȘEDINTE ȘEDINȚĂ,
TEODOR PATRICHI

SEC RETAR MUNICIPIU,
MARCELA ENACHE
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